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El granollerí ha estat premiat en la categoria de Millor Disseny d’Oficina Corporativa

Emili Sánchez rep un premi 
d’interiorisme a Malàisia

Emili Sánchez MOSTRA el guardó rebut a Malàisia

Granollers

T.T.

Emili Sánchez, de Granollers, 
ha estat premiat en un cer-
tamen de disseny d’interiors 
celebrat a Malàisia, l’IIDA 
International InteriCAD 
Interior Design Award. L’in-
teriorista va rebre el mes 
de desembre passat el Gold 
Award Winner en la catego-
ria de Millor Disseny d’Ofi-
cina Corporativa, presentant 
un projecte d’oficines cen-
trals per a l’empresa Grano-
va instal·lada al Centre de 
Negocis GREG de Granollers. 

Aquest certamen es con-
voca amb l’objectiu de reco-
nèixer, celebrar i promoure 
l’excel·lència en el disseny, 
i ja s’ha convertit en una 
plataforma molt important 
per a talents emergents en 
interiorisme. Des de la pri-
mera edició, el 2005, està 
considerat un dels premis 
més prestigiosos en la indús-
tria de disseny d’interiors del 
sud-est asiàtic.

A l’hora de treballar en el 
projecte guardonat, Emili 
Sánchez i el seu equip van 
interpretar de forma molt 
rigorosa les necessitats del 
client, disposat a apostar per 
un disseny pràctic i opera-
tiu, i al mateix temps confor-
table pel treball del personal 
de l’empresa. Sánchez és de 
l’opinió que “els aspectes 
formals i estètics han d’aju-
dar a un perfecte funciona-
ment. Això és disseny, però a 
més, si un espai pot aportar 
un impacte emocional ben 
confortable, això és vital 
per poder treballar d’una 
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La il·luminació és un dels aspectes que l’equip ha tingut més en compte

manera més agradable i pro-
ductiva”.

El projecte de Garnova 
partia d’una planta de 650 
metres quadrats en un edifici 
industrial, on es va tenir mol-
ta cura en aspectes com els 
mediambientals, de confor-
tabilitat o d’il·luminació. La 
peça estrella del projecte és 
la sala del consell d’adminis-
tració, “on es respira una sen-
sació de frescor i dinamisme, 
que s’aconsegueix recorrent 
a una aplicació especial d’il-
luminació indirecta, a través 
d’uns panells perimetrals 
perforats perquè penetri la 
llum controlada segons l’es-
cena del moment”. El jurat 
també li va donar el premi a 
millor il·luminació.

Obertes les 
inscripcions per 
a la Viladrau-         
la Garriga

la Garriga

El 9 NOU

Les persones que vulguin 
participar a la 41a edició 
de la Travessa Viladrau-la 
Garriga, que se celebrarà 
el 12 de febrer, ja poden 
fer-ho al Centre Excursio-
nista Garriguenc. El període 
d’inscripcions es tancarà el 
segon diumenge de febrer, 
o a l’arribar al màxim de 
participants, que s’ha fixat 
en 1.000. 

La sortida de la travessa, 
de 31 quilòmetres, serà a 
2/4 de 6 del matí a l’apar-
cament de la Sínia de la 
Garriga. En autocars s’anirà 
fins a la Barita de Viladrau. 
L’arribada serà a la plaça de 
l’Església, com a molt tard a 
les 3 de la tarda. La travessa 
està pensada perquè es faci 
en menys de set hores. La 
presentació d’aquesta 41a 
travessa Viladrau-la Garri-
ga es farà el dissabte 21 de 
gener a les 6 de la tarda a la 
plaça de Can Dachs.

D’altra banda, aquest 
diumenge es farà el petit 
recorregut PR-C33, orga-
nitzat pel mateix Centre 
Excursionista Garriguenc. 
Les inscripcions encara es 
poden fer aquest diven-
dres, al preu d’11 euros per 
als socis, i de 13 per als no 
socis. La sortida serà a 2/4 
de 8 del matí des de davant 
de Can Queló.

Exposició sobre els 
sis anys del Centre 
Excursionista de 
Caldes
Caldes de Montbui

Aquest divendres a les 6 de 
la tarda s’inaugurarà l’ex-
posició de fotografia “Sis 
anys d’activitats del Centre 
Excursionista de Caldes de 
Montbui i els seus socis”. La 
mostra, que es podrà veure 
a la Sala Delger, vol reflectir 
totes les activitats que l’en-
titat i els seus associats han 
dut a terme durant aquests 
anys, com senderisme, alpi-
nisme, ascensions, escalada 
o travesses. L’exposició 
està organitzada pel Centre 
Excursionista de Caldes i el 
Museu Thermalia. Estarà 
oberta el divendres 20 de 
gener de les 5 de la tarda a 
les 8 del vespre, els dissab-
tes dies 14 i 21 de gener de 
les 11 del matí a les 2 del 
migdia, i de les 5 de la tarda 
a les 8 del vespre, i els diu-
menges 15 i 22 de gener de 
les 11 del matí a les 2 del 
migdia.

El naturalista de Sant Celoni està molt satisfet amb el programa

Martí Boada presentarà el 
programa ‘Boscos’ a TV3

Sant Celoni

El 9 NOU

El naturalista Martí Boada, 
de Sant Celoni, s’estrenarà 
aquest dissabte com a direc-
tor científic i presentador 
del programa Boscos, que 
s’emetrà cada setmana a 
les 20.20h amb el propòsit 
de fer una ruta pels boscos 
de Catalunya després que 
l’ONU va declarar el 2011 
Any Mundial dels Boscos.

De la mà de Boada, els 
telespectadors podran conèi-

xer diferents zones i tipus 
de bosc que existeixen al 
país. És una bona manera 
d’endinsar-se en la vida, la 
història i les llegendes del 
boscos catalans i de conèixer 
els personatges que hi viuen 
i en viuen. 

En la presentació del nou 
programa, Boada va reclamar 
als mitjans de comunicació 
“més atenció al territori”, ja 
que generalment donen una 
visió massa urbana del país. 
“No sabem què és el raspinell 
i en canvi coneixem els ani-

mals de la sabana africana. 
Hi ha desconeixement del 
territori, i hem de tenir en 
compte que el millor indica-
dor ambiental del territori és 
la biodiversitat”, assenyala el 
científic. 

Martí Boada està molt 
satisfet pel programa perquè 
pot donar la dimensió de la 
importància dels boscos en la 
societat: “És una oportunitat 
de socialitzar la ciència”. 

El programa és una pro-
ducció de TV3 i Broadcas-
ter, amb la col·laboració de 
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El naturalista Martí Boada

Catalunya Caixa. La direc-
tora del programa és Noemí 
Cuní, mentre que l’altre 
director científic és Miquel 
Rafa.


