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27/01/2017 Contrapunt  
LES NAUS DE FICOSA A MOLLET RECUPERARAN L’ACTIVITAT 
PRODUCTIVA 

 

Ficosa, grup multinacional dedicat a la fabricació i comercialització 

de sistemes i components per a automòbils, ha iniciat converses 

amb l’Ajuntament de Mollet per reprendre l’activitat a les naus que 

té en propietat al polígon de Can Magarola, que van estar op

fins al 2011. 

Tot i que l’empresa no ha volgut avançar quin abast tindria el retorn 

de l’activitat a Mollet, fonts properes a la negociació apunten que la 

producció que es duria a terme a les naus molletanes no seria 

directament de Ficosa, sinó d’un dels seus proveïdors amb una línia 

de producció amb un alt contingut tecnològic.

 

07/01/2017 Contrapunt 

L'OCUPACIÓ COMENÇA A REMUNTAR AL BAIX VALLÈS
 
El Baix Vallès ha tancat l’any 2016 amb 8.754 persones inscrites a les 

oficines de treball de la Generalitat. Aquesta xifra representa un 

14,91% de la població activa, un 11,35% menys que ara fa just un 

any, quan el nombre d’aturats al Baix Vallès assolia 

persones i el 16,92% de la població activa. 

Els primers mesos de l’any van destacar per una reducció 

progressiva de les dades de l’atur. Per les gairebé 10.000 persones 

desocupades que hi havia a finals del 2015 al Baix Vallès, al juliol del 

2016 se’n registraven 8.675. A partir d’aleshores es va invertir la 

tendència i el nombre d’aturats va tornar a enfilar

registrats a l’octubre, un increment que sol ser habitual després de 

la temporada d’estiu, un cop acabat el període de va

substitucions estivals. 

 

 

24/01/2017 Contrapunt 

MOLLETAUTO I FECOSAUTO, ENTRE ELS MILLORS CONCESSIONARIS 
DE L'ESTAT 
 

Els concessionaris Fecosauto i Molletauto es troben entre els millors 

de tot l'Estat. Les dues empreses amb seu a Mollet formen part del 

rànquing dels 500 millors concessionaris a Espanya, que ha elaborat 

la revista especialitzada Autopista. 

L'anàlisi realitzat per la revista Autopista

Statista ha valorat la percepció de qualitat dels punts de venda 

d'automòbils, ja siguin concessionaris oficials o compravendes 

independents. Per a això, s'han realitzat més de 20.000 avaluacions 

tant a consumidors finals com a professionals del sector, valorant 

aspectes com l'assessorament rebut, les ofertes, els preus, la 

satisfacció total del client i la disposició de tercers a recomanar el 

punt de venda. 

NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL BAIX VALLÈS 
27.12.2016 a 30.01.2017 

LES NAUS DE FICOSA A MOLLET RECUPERARAN L’ACTIVITAT 

, grup multinacional dedicat a la fabricació i comercialització 

de sistemes i components per a automòbils, ha iniciat converses 

amb l’Ajuntament de Mollet per reprendre l’activitat a les naus que 

té en propietat al polígon de Can Magarola, que van estar operatives 

Tot i que l’empresa no ha volgut avançar quin abast tindria el retorn 

de l’activitat a Mollet, fonts properes a la negociació apunten que la 

producció que es duria a terme a les naus molletanes no seria 

un dels seus proveïdors amb una línia 

de producció amb un alt contingut tecnològic. 

L'OCUPACIÓ COMENÇA A REMUNTAR AL BAIX VALLÈS 

El Baix Vallès ha tancat l’any 2016 amb 8.754 persones inscrites a les 

oficines de treball de la Generalitat. Aquesta xifra representa un 

14,91% de la població activa, un 11,35% menys que ara fa just un 

any, quan el nombre d’aturats al Baix Vallès assolia les 9.875 

persones i el 16,92% de la població activa.  

Els primers mesos de l’any van destacar per una reducció 

progressiva de les dades de l’atur. Per les gairebé 10.000 persones 

desocupades que hi havia a finals del 2015 al Baix Vallès, al juliol del 

6 se’n registraven 8.675. A partir d’aleshores es va invertir la 

tendència i el nombre d’aturats va tornar a enfilar-se fins als 8.986 

registrats a l’octubre, un increment que sol ser habitual després de 

la temporada d’estiu, un cop acabat el període de vacances i 

MOLLETAUTO I FECOSAUTO, ENTRE ELS MILLORS CONCESSIONARIS 

Els concessionaris Fecosauto i Molletauto es troben entre els millors 

de tot l'Estat. Les dues empreses amb seu a Mollet formen part del 

rànquing dels 500 millors concessionaris a Espanya, que ha elaborat 

Autopista i l'empresa alemanya 

Statista ha valorat la percepció de qualitat dels punts de venda 

d'automòbils, ja siguin concessionaris oficials o compravendes 

independents. Per a això, s'han realitzat més de 20.000 avaluacions 

onsumidors finals com a professionals del sector, valorant 

aspectes com l'assessorament rebut, les ofertes, els preus, la 

satisfacció total del client i la disposició de tercers a recomanar el 
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17/01/2017 Contrapunt 

GRUPO ZETA POSA A LA VENDA LES NAUS DE LES ROTATIVES DE 
PARETS PER 19,5 MILIONS 
 
Grupo Zeta ha posat a la venda la nau indus

seves rotatives a Parets del Vallès per 19,5 milions d'euros, segons 

constava fins aquest dilluns en diversos webs de compra i lloguer 

d'immobles i informa el portal Economiadigital

actiu immobiliari de la companyia editora d'

ja va vendre els edificis de les redaccions a Barcelona i Madrid.

Segons publica aquest dimarts Economiadigital

a la venda les naus l'estiu passat per 23 milions, però des de 

començament d'aquest any el preu ha baixat fins als 19,5 milions. Es 

tracta d'unes instal·lacions construïdes l'any 2000 de 35.000 metres 

quadrats construïts en una parcel·la de 58.400 metres quadrats.

 

 

16/01/2017 Contrapunt 

PRIMERA PEDRA DEL NOU COMPLEX INDUSTRIAL I LOGÍSTIC 
D’IDILIA FOODS A PARETS 
 
Idilia Foods, fabricant de Cola Cao i Nocilla

en marxa la construcció del seu nou complex industrial i logístic a 

Parets amb la col·locació, dijous, de la primera pedra a càrrec del 

director general de la companyia, Ricardo Anmella, i l’alcalde de 

Parets, Sergi Mingote. 

La companyia inicia així el procés d’ampliació del complex industrial i 

logístic als mateixos terrenys on hi ha actualment la fàbrica de 

Parets, un nou centre industrial de 30.000 metres quadrats en el 

qual inverteix 15 milions d’euros i que està previst que e

enllestit el 2018. Serà aleshores quan s’hi produirà Cola Cao i 

Paladín, productes que actualment ja s’elaboren a Parets, així com 

també Nocilla i Mesura, que ara es fan a Montmeló, a la planta de 

l’antiga Starlux, que tancarà les seves portes.

 

 

19/01/2017 vallesoriental.cat 

LA POBLACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL CREIX MOLT 
MODERADAMENT (+0,24%) DURANT L'ANY 2016
 

El Vallès Oriental experimenta un increment de població del 0,24% 

respecte l’any anterior. En total, es registren 401.338 habitants 

aquest 2016, fet que suposa 963 habitants més. Tot i el lleuger 

increment de població, la dinàmica d’estancament descrita durant 

els últims anys es segueix reproduint en aquesta última actualització 

del padró. 

En termes absoluts, Mollet del Vallès és el municipi q

població perd, 159 persones menys, seguit de Parets del Vallès (

i Montmeló (-51). Per altra banda, Sant Celoni (+223), Cardedeu 

(+220) i la Garriga (+172) són els municipis que guanyen més 

habitants d’un any a l’altre. 

 

NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL BAIX VALLÈS 
27.12.2016 a 30.01.2017 

GRUPO ZETA POSA A LA VENDA LES NAUS DE LES ROTATIVES DE 

Grupo Zeta ha posat a la venda la nau industrial que ocupen les 

seves rotatives a Parets del Vallès per 19,5 milions d'euros, segons 

constava fins aquest dilluns en diversos webs de compra i lloguer 

Economiadigital. Es tracta de l'últim 

ia editora d'El Periódico i Sport, que 

ja va vendre els edificis de les redaccions a Barcelona i Madrid. 

Economiadigital, Grupo Zeta va posar 

a la venda les naus l'estiu passat per 23 milions, però des de 

any el preu ha baixat fins als 19,5 milions. Es 

tracta d'unes instal·lacions construïdes l'any 2000 de 35.000 metres 

quadrats construïts en una parcel·la de 58.400 metres quadrats. 

PRIMERA PEDRA DEL NOU COMPLEX INDUSTRIAL I LOGÍSTIC 

Idilia Foods, fabricant de Cola Cao i Nocilla, entre d’altres, ha posat 

en marxa la construcció del seu nou complex industrial i logístic a 

Parets amb la col·locació, dijous, de la primera pedra a càrrec del 

director general de la companyia, Ricardo Anmella, i l’alcalde de 

ompanyia inicia així el procés d’ampliació del complex industrial i 

logístic als mateixos terrenys on hi ha actualment la fàbrica de 

Parets, un nou centre industrial de 30.000 metres quadrats en el 

qual inverteix 15 milions d’euros i que està previst que estigui 

enllestit el 2018. Serà aleshores quan s’hi produirà Cola Cao i 

Paladín, productes que actualment ja s’elaboren a Parets, així com 

també Nocilla i Mesura, que ara es fan a Montmeló, a la planta de 

l’antiga Starlux, que tancarà les seves portes. 

LA POBLACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL CREIX MOLT 
MODERADAMENT (+0,24%) DURANT L'ANY 2016 

El Vallès Oriental experimenta un increment de població del 0,24% 

respecte l’any anterior. En total, es registren 401.338 habitants 

016, fet que suposa 963 habitants més. Tot i el lleuger 

increment de població, la dinàmica d’estancament descrita durant 

els últims anys es segueix reproduint en aquesta última actualització 

En termes absoluts, Mollet del Vallès és el municipi que més 

població perd, 159 persones menys, seguit de Parets del Vallès (-64) 

51). Per altra banda, Sant Celoni (+223), Cardedeu 

(+220) i la Garriga (+172) són els municipis que guanyen més 


