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ca, Canovelles i Les Franqueses

Granollers. Els 
alumnes del 
col<legi Granullar-
ius de Granollers 
van viure dijous 
passat una ex-
periència singular, 
ja que van poder 
comercialitzar els 
seus productes al 
mercat. Tot plegat 
és el resultat d’un 
programa pilot de 
la Diputació de 
Barcelona realitzat 
pels alumnes de 
6è que es basa en 
treballar l’esperit 
emprenedor des 
d’una visió àmplia, 
promovent la cul-
tura emprenedora 
al cicle superior d’educació primària, adaptant el 
programa Emprendre a la Meva Escola, densevo-
lupat per la Ciutat Industrial del Valle del Nalón, 
S.A.O. (Valnalón). Cada classe de 6è es va con-
stituir en cooperativa amb estatuts, equip directiu, 

aportació de capital inicial, etc. Els alumnes amb 
els productes fabricats van passar per l’experiència 
de comercialitzar-los en el mercat. El projecte està 
supervisat pel Servei d’Educació i el de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Granollers. RdV

Els alumnes del Granullarius comercialitzaren  
els seus productes al mercat del dijous

“Caminada d’Or “  
de la Creu Roja,  
aquest diumenge al matí

Granollers. La Creu Roja de Granollers organ-
itza la primera  “Caminada d’Or” aquest di-
umenge, dia 17, una proposta que forma part 
de la campanya del Sorteig d’Or. La caminada 
començarà a la seu de la Creu Roja (carrer 
Joan Prim, 38) a les 8,30 hores del matí. El 
recorregut serà per Bellavista, Milpins i final-
itzarà al parc Mas Colomer de les Franqueses 
del Vallès amb un recorregut d’uns 9,3 kilòme-
tres. Allí s’entregaran begudes i entrepans. 
Durant el recorregut hi haurà diversos punts 
d’avituallament. L’editorial Alpina farà el sor-
teig d’una motxilla amb mapes. La inscripció 
serà de 10 euros, donant dret a una butlleta 
del Sorteig d’0r, begudes i pomes en els avi-
tuallaments, entrepans i begudes a l’arribada, 
una bossa motxilla de la Ceru Roja... RdV

Sala d’estudis de Roca Umbert

Granollers. Fins al 5 de juliol i del 20 d’agost al 
6 de setembre, els usuaris disposaran de més 
hores per estudiar a la sala de la Biblioteca 
Roca Umbert, que obrirà de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores i de 15,30 a 24 hores; 
i el cap de setmana, de 9 a 15 hores i de 16 
a 22 hors (tancarà el 23 de juny –a la tarda-, 
24 de juny i 31 d’agost). RdV

Xavier Solanas

Granollers. El Jutjat de Granollers ha acollit fa 
uns dies l’exposició “500 anys del Col<legi de 
Procuradors de Barcelona”, una mostra que 
fa un recorregut per la història de la procura i 
la figura del procurador, ja reconeguda en els 
Costums de Tortosa de 1274. L’exposició tenia 
com objectiu fer conèixer, al conjunt de la soci-
etat, qui són els procuradors i quina és la seva 

feina, en tant que col<laboradors de l’àmbit de 
la Justícia. L’I<lustre Col<legi de Procuradors de 
Tribunals de Barcelona té previst portar aques-
ta exposició que s’ha vist a Granollers, Gavà, 
Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de 
Llobregat, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i 
Barcelona. RdV

El Jutjat de Granollers ha mostrat l’exposició “500 anys 
del Col·legi de Procuradors de Barcelona”

Jordi Llorens exposa  
a Vilafranca del Penedès  
la mostra “Cultures Tribals”

Granollers. L’Aula de Cultura Caixa Penedès 
de Vilafranca del Penedès acull l’exposició de 
fotografia “Cultures Tribals” de Jordi Llorens. 
La mostra, que fou inaugurada el passat dia 
1 de juny, comprèn una cinquantena de foto-
grafies realitzades pel fotògraf granollerí al 
conviure amb més de quaranta tribus de tot 
el món. Sobre aquestes tribus en Jordi diu: 
“La seva supervivència ens beneficia a tots, 
perquè la diversitat que representen demostra 
que hi ha formes de vida alternatives que tam-

bé poden tenir èxit”. RdV

Xavier Solanas
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