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Un dels guardons lliurats en l’última edició dels Premis a la Innovació, el març de l’any passat

Granollers

EL 9 NOU

Els Premis a la Innovació 
que concedia l’Ajuntament 
de Granollers a empreses no 
arribarà a les 22 edicions. 
L’Ajuntament ha decidit 
suprimir els premis, que es 
lliuraven des de finals dels 
80. L’argument és que, de 
manera compartida amb 
altres institucions que lliu-
ren premis empresarials i 
representades en la comissió 
que determinava les empre-
ses a guardonar, s’ha decidit 
convocar-ne uns de nous i 
“de més prestigi”, segons 
explica la regidora de Pro-
moció Econòmica, Andrea 
Canelo.

“Volem convertir la con-

vocatòria en uns premis de 
l’empresariat; deixaran de 
ser els premis de l’Ajunta-
ment de Granollers”, apunta 
la regidora. Segons Canelo, 
la supressió dels premis ja es 
comentava des de feia algu-
nes edicions i ara s’han obert 
converses per determinar 
com quedaran substituïts. 
“Voldríem que la propera 
convocatòria dels premis 
empresarials es fes dins 
d’aquest 2010”, assenyala 
Canelo.

Les converses per impulsar 
uns nous premis empresari-
als d’abast comarcal ja hau-
rien començat i implicarien 
les diverses instàncies que ja 
treballaven conjuntament en 
la concessió dels guardons 
a la innovació empresarial, 

com Caixa Manlleu, la Cam-
bra de Comerç i organismes 
d’innovació tecnològica i 
organitzacions empresarials 
de la comarca. “No serien uns 
premis gaire diferents, però 
intentaríem unificar esforços 
per aconseguir convocatòri-
es més àmplies”, remarca la 
regidora.

En la seva instauració, els 
premis es van convertir en 
un referent en el camp de 
la innovació a la comarca, 
que s’ha anat diluint amb el 
temps. El llistat d’empreses 
premiades abasta les firmes 
més destacades en projecció 
de marca, nombre de treba-
lladors i aportació innovado-
ra en processos de producció, 
en relacions laborals i en 
capacitat emprenedora.

Una quinzena de 
parades en un 
nou Agromercat 
a Sant Celoni
Sant Celoni

Una quinzena de parades 
participaran aquests diven-
dres i dissabte en una nova 
edició de l’Agromercat, que 
en les darreres edicions es 
porta a terme periòdicament 
a Mollet, Granollers i Sant 
Celoni. En aquesta oportuni-
tat, el marc és la plaça de la 
Vila de Sant Celoni. Els visi-
tants podran veure, degustar 
i comprar productes arte-
sanals com embotits i xar-
cuteria, làctics i formatges, 
pa, coques, bunyols, vins, 
cerveses, productes d’horta, 
llegums, bolets, herbes, con-
serves, mel o plats precui-
nats. L’Agromercat permet la 
promoció i comercialització 
de productes agroalimenta-
ris locals i té com a objectiu 
potenciar la producció agro-
alimentària artesana i de 
qualitat. Granollers i Mollet 
acolliran noves edicions al 
mes d’octubre.

Vint dones de la 
Garriga guanyen 
preparació per accedir 
al mercat laboral
La Garriga

Vint dones de la Garriga, la 
majoria en situació d’atur, 
participaran des d’aquest 
dilluns en un programa que 
té com a objectiu incremen-
tar-ne la preparació per acce-
dir en millors condicions al 
mercat laboral. El programa 
inclou activitats i cursos per 
incrementar les oportunitats 
d’inserció laboral i orientar-
les cap a nous sectors pro-
fessionals. Les participants 
també milloraran el coneixe-
ment sobre tecnologies de la 
informació. El programa s’es-
tendrà fins al 18 de juny.

EDV Packaging ha modernitzat la maquinària a la planta de Llinars en els últims anys

L’Ajuntament assenyala que busca uns guardons amb més projecció

Granollers suprimeix els Premis a 
la Innovació i prepara alternatives

Emfo assessora 
per a la creació 
d’un 36% més 
d’empreses a 
Mollet el 2009

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Les tasques d’assessora-
ment que ofereix l’Empresa 
Municipal per a l’Ocupació 
i la Formació Ocupacional 
(Emfo) de Mollet va contri-
buir durant l’any passat a la 
creació d’un 36% més d’em-
preses que l’exercici prece-
dent. És una de les dades 
més rellevants que s’extreu 
de la memòria anual que 
ha presentat Emfo aquesta 
setmana. En total, l’empresa 
municipal va atendre 439 
emprenedors (un 155% 
més que l’any anterior), i va 
participar en la creació de 
64 empreses (el 36% d’incre-
ment esmentat).

El ritme de consultes 
d’emprenedors i de creació 
de noves iniciatives empresa-
rials reflecteix la necessitat 
d’incrementar els serveis 
d’assessorament i formació 
en tots els àmbits: informa-
ció, formació, assessorament, 
suport en la recerca de feina 
i suport en la creació d’em-
preses. En el camp formatiu, 
per exemple, es van oferir 
fins a 3.868 hores lectives 
per a 488 participants, tres 
vegades més respecte a 
l’exercici anterior.

El resum d’activitats 
d’Emfo també assenyala que 
l’empresa municipal va con-
tribuir a la inserció laboral 
de 360 persones. La creixent 
demanda de serveis ha portat 
l’empresa municipal a oferir 
noves eines de contacte, amb 
el suport de les noves tecno-
logies.

EDV Packaging, Zedis 
i Tot Display obtenen 
distincions a Liderpack
Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Les empreses EDV Packa-
ging, de Llinars, Tot Display, 
de Mollet i Zedis, de Lliçà 
d’Amunt forment part de la 
llista d’empreses que han 
rebut els premis Liderpack. 
En aquesta desena edició 
s’han lliurat premis en 17 
categories.

EDV Packaging l’ha obtin-
gut per l’envàs que la firma 
de Llinars ha desenvolupat 
per a les farinetes infantils 
de l’empresa Puleva. A més 
del disseny, l’envàs destaca 
per les possibilitats que el 

producte d’EDV Packaging 
ofereix en conservació ambi-
ent del producte, que arriba a 
12 mesos després de l’envàs. 
És el tercer premi Liderpack 
que obté EDV Packaging.

Tot Display, una de les 
marques del grup Miralles, 
de Mollet, també ha rebut 
un dels guardons d’aquesta 
desena edició. El premi des-
taca el disseny de la compa-
nyia per a un expositor en 
punt de venda de la marca de 
desodorants Axe. Zedis ha 
rebut dos premis per a pre-
sentacions d’una consola de 
videojocs i d’una gamma de 
televisors.


