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13/04/2017 Els 9nou 

MOR AMB 81 ANYS L’EMPRESARI DE MARTORELLES ISMAEL 
MANAUT 
 
Va ser president de l’Agrupacio d’Industrials del Baix Vallès i va 

fundar el celler que durant anys va elaborar els vins Marquès 

d’Alella. 

Fill d’un treballador de l’empresa motociclista Derbi, als anys 60 va 

fundar l’empresa que portava el seu nom i que,

de les més importants del polígon Roca de Martorelles. Es dedicava 

a la fabricació de components per a diverses marques, com Derbi o 

Montesa i, més endavant, també radiadors i calderes de calefacció.

L’any 1980, juntament amb altres so

produir vins de la marca Marquès d’Alella. Cinc anys deprés, es va 

fusionar amb la història Parxet, de Tiana, que elabora vins i caves. 

Fins a començament de l’any 2004 va mantenir la majoria del capital 

juntament amb la seva germana, però aquell any va decidir vendre 

les accions i abandonar la participació en l’empresa que va continuar 

després amb Parxet i amb la família Raventós.

 

 

23/04/2017 Contrapunt  

SHAD, LA MARCA MOLLETANA D’ACCESSORIS PER A MOTOS, 
CELEBRA 25 ANYS D’EXPANSIÓ 
 

La marca molletana de maletes per a moto SHAD celebra enguany 
el seu 25è aniversari. Va ser el 1992 quan NAD SL 
fundada fa 44 anys pel molletà Jaume Xicola
seva primera maleta, la 22L.  
Des de llavors, la companyia ha des
productes –maletes, sistemes de fixació, seients de confort, bosses, 
respatllers...–, fins al punt de situar
referència en el sector dels accessoris per a motocicleta i esdevenir 
líder a Europa en la fabricació de 
primeres marques de moto a escala mundial. “Han estat molts 
anys de fer molta feina i de treballar molt, i, com es diu en el món 
del futbol, d’anar partit a partit”, valora el fundador de l’empresa, 
Jaume Xicola, sobre l’evolució del negoci familiar, que actualment 
ja ocupa 160 persones. 
 

 

09/04/2017 Contrapunt 

FILSA CONSOLIDA LA PLANTA DE MOLLET AMB UNA INVERSIÓ DE 
800.000 EUROS 
 

L’empresa celebra els 60 anys del seu naixement a mollet, on 

compta amb 16 treballadors 

L’empresa Filsa, dedicada a la fabricació d’indicadors de nivell 

per a sòlids i líquids, ha consolidat la seva presència a Mollet 

amb una inversió d’uns 800.000 euros a

té al carrer Bernat Metge, al centre de la ciutat.

Dimarts, l’empresa celebrava el 60è aniversari i l’estrena de la 

reforma i ampliació de les instal·lacions: uns 500 metres 

quadrats que quasi dupliquen l’espai i que corresponen a 
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l’antic taller Garatge Eloy. Les obres han costat 800.000 euros i 

han consistit, principalment, en la millora de l’espai per als 

treballadors (menjador, vestidors, banys, àrea d’expedicions i 

de qualitat. 

 

 

07/04/2017 Contrapunt 

HENKEL COL·LOCA LA PRIMERA PEDRA DE LA NOVA NAU A 
MONTORNÈS 
 

La unitat de negoci Adhesive Technologies de

construcció d'una nova planta de producció d'aplicacions per a 

la indústria aeroespacial a les instal·lacions de Montornès

qual farà una inversió d'entre 25 i 40 milions fins al 2019, quan es 

preveu estigui operativa. La nova línia donarà resposta a l'augment 

de la demanda de la indústria global aeroespacial. La instal·lació 

inclourà nous edificis i equipaments per 

capacitat d'emmagatzematge i comportarà la creació d'uns 70 llocs 

de treball. 

 

A causa de l'augment de la demanda global d'avions moderns, els 

fabricants estan treballant en utilitzar l'automatització per accelerar 

els seus processos productius. Amb la nova planta de Montornès, 

Henkel Adhesive Technologies pretén donar suport a l'eficiència en 

costos i processos dels seus clients aprofitant la seva àmplia 

experiència en la indústria de l'automòbil i la seva capacitat 

d'innovació de productes d'alta qualitat

 

06/04/2017 Contrapunt 

AMAZON INICIA LA SELECCIÓ DE TREBALLADORS DELS PERFILS MÉS 
TÈCNICS PER AL CENTRE LOGÍSTIC DE MARTORELLES
 

Amazon ha iniciat el procés de selecció per ocupar els llocs de treball 

més tècnics al futur centre logístic del polígon de Martorelles

preveu entri en funcionament a la tardor, amb uns 200 treballadors 

en una primera fase i fins a 650 en els propers tres anys. El 

vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras

dijous Martorelles des d'on ha assegurat que l'anunci d'Amazon 

confirma l'atractiu de Catalunya per als inversors estrangers

Amazon començarà el procés de contractació en els propers 
mesos per diferents llocs de treball, des d'Operations Managers o 

enginyers, fins a especialistes en Recursos Humans, Tecnologies de 

la Informació i professionals de la logística que s'encarregaran de 

preparar les comandes per als clients des d'aquestes instal·l

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura 

entrant a: http://myamazonjob.com/fulfillment
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instal·lacions de Montornès, per a la 
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ssos productius. Amb la nova planta de Montornès, 

Henkel Adhesive Technologies pretén donar suport a l'eficiència en 

costos i processos dels seus clients aprofitant la seva àmplia 

experiència en la indústria de l'automòbil i la seva capacitat 
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