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Alumnes de l’escola Granullarius, de Granollers, aprenen a crear la seva pròpia empresa

Empresaris als 11 anys

R
A

M
O

N
 F

ER
R

A
N

D
IS

Els alumnes del Granullarius que participen en el pla de la Diputació per fomentar l’esperit emprenedor

Granollers

Anna Tàsies

Mig centenar d’alumnes de 
sisè de Primària de l’escola 
Granullarius, de Granollers, 
aprenen a fer d’empresaris 
d’una cooperativa simulada. 
El projecte Emprenedoria 
a l’escola, impulsat per la 
Diputació, s’imparteix a set 
escoles de Catalunya i pretén 
formar futurs ciutadans amb 
esperit emprenedor des de la 
infantesa.

Antonio Rodríguez, direc-
tor del Granullarius, ha 
explicat a EL 9 NOU que els 
nens s’han engrescat molt 
amb aquesta nova experièn-
cia, que va començar a prin-
cipis de febrer. “Els alumnes 
estan molt motivats, perquè 
és una forma de treballar 
molt pràctica i amb resultats 
tangibles”. 

Els nens, que estan divi-
dits en dues classes, han 
format diversos grups i cada 
un ha creat una cooperati-
va simulada. “La simulació 
és el més real possible. Els 
alumnes hauran de crear un 
producte i vendre’l, al final 
de curs, al mercat municipal 
de Granollers”,  apunta el 

director. Per tant, els alum-
nes hauran de seguir cada 
un dels passos per poder fer 
arribar el seu projecte als 
consumidors: escollir el nom 
de la cooperativa, elaborar 
els productes, demanar els 
permisos de venda ambu-
lant...

Segons el vicepresident de 
la Diputació, Alberto Fernán-
dez Díaz, posar-se a la pell 
d’un emprenedor a una edat 
tan curta és molt beneficiós 
per als nens, ja que  viuran 
l’experiència de formar 
una empresa. Comporta 
moments complicats i de 

decisions importants, però 
alhora hi ha un sentiment de 
recompensa enorme quan el 
projecte va cobrant vida, diu 
Fernández Díaz.

“La majoria de productes 
que crearan els nens, que ara 
tenen 11 anys, seran objectes 
artesanals com ara bijuteria”, 

comenta Antonio Rodríguez. 
“Creiem que sisè de primà-
ria és un nivell totalment 
adequat per conèixer la rea-
litat d’una empresa, ja que 
estan a punt de començar 
la secundària i aquesta és 
una manera d’obrir-los nous 
horitzons”. 

De moment, els alumnes hi 
dediquen una o dues hores 
de classe a la setmana, tot i 
que a mesura que el projecte 
va creixent segurament que 
n’hi hauran de dedicar més. 
“Com que crear una empresa 
comporta decisions de tota 
mena, treballem aquest pro-
jecte des de diferents àrees: 
quan s’han de preparar docu-
ments hi  dediquem l’hora 
de llengua o, si es tracta de 
posar-se d’acord sobre algun 
aspecte, ho fem des de l’as-
signatura de ciutadania”. 

Emprenedoria a l’escola 
és una experiència pilot 
que, de moment, estan 
impartint escoles d’Iguala-
da, Badalona, l’Hospitalet 
de Llobregat, Mataró, Sant 
Adrià del Besòs, Vilafranca 
del Penedès i Granollers. El 
projecte no ha suposat cap 
despesa als centres, ja que la 
Diputació ha subvencionat 
íntegrament els 160.000 
euros que costa. “De moment 
n’estem molt contents, i si 
tot funciona com ara, l’any 
vinent ho repetirem des de 
principi de curs”, diu Antoni 
Rodríguez.

L’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor s’afegeix a la 
recollida de taps de plàstic 
per ajudar un nen malalt
Don Caballo, de Vilanova, també hi col·labora

Es constitueix 
un banc del 
temps de 
Montmeló
Montmeló

Un grup de persones de 
Montmeló ha posat en mar-
xa un banc del temps, una 
associació sense ànim de 
lucre integrada per socis que 
inverteixen el seu temps a 
oferir serveis a altres socis. 
La junta de l’entitat la for-
men una dotzena de perso-
nes que han organitzat una 
primera trobada informativa 
el dijous 22 de març a les 
7 de la tarda a la Sala de la 
Concòrdia, a l’ajuntament. La 
seu és a l’Espai d’Entitats del 
Centre Cultural la Torreta.

Dues escoles 
reben els 
diplomes Euronet

Sant Celoni

L’escola la Tordera, manco-
munada entre Palautordera 
i Sant Celoni, i l’escola Pau 
Casals de Montmeló, han 
rebut aquest dijous els diplo-
mes Euronet 50/50 per la 
participació en un projecte 
europeu d’estalvi d’energia 
en centres educatius. Un 
total de 13 escoles de les 
comarques de Barcelona han 
rebut la distinció.

Llinars del Vallès

J.B.M.

Aquest dissabte es farà 
la inauguració oficial del 
nou equipament educatiu 
de Llinars Can Lletres. La 
inauguració es farà a 2/4 de 
12 del migdia i comptarà amb 
la presència de l’escriptor 
Màrius Serra. 

Can Lletres ocuparà la 
remodelada Torre del Baró 
de la Barre, situada al carrer 
Josep Argila. Fa molts anys 
l’edifici es va convertir en la 
Llar del Jubilat, on els més 
grans de Llinars es trobaven 
per fer petar la xerrada, fer-

hi activitats i jugar una parti-
da de cartes o dòmino. Amb 
la posada en funcionament 
del nou casal de la gent gran, 
construït per la Generalitat, 
la Torre del Baró de la Barre 
va quedar sense cap activitat. 
Finalment l’Ajuntament va 
decidir convertir-lo en un 
edifici educatiu que ha d’aco-
llir els nombrosos cursos i 
tallers que es fan a Can Mas 
Bagà. 

També es preveu que ser-
veixi perquè alguna empresa 
hi pugui fer cursos de forma-
ció per als seus empleats o 
que l’utilitzin les escoles de 
Llinars.

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M. 

L’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor ha decidit 
afegir-se a la campanya de 
recollida de taps de plàstic 
d’envasos d’ús domèstic amb 
l’objectiu d’ajudar a finançar 
el tractament a l’estranger 
d’Enrique Ruiz, un nen de 
8 anys de Santa Coloma de 
Gramenet (el Barcelonès), 
afectat d’encefalopatia i una 
epilèpsia amb crisis greus. La 
mare del nen, Merche Váz-
quez, va engegar la campa-
nya per recaptar fons per tal 
de finançar el viatge i el trac-
tament del seu fill a França.

Els taps recollits es porten 
a l’empresa de reciclatge 
Recumas, de Sant Celoni, 
que paga uns 200 euros 
per cada tona recollida. A 
Vilamajor, els taps es poden 
dipositar al contenidor que 
s’ha habilitat a la recepció de 
l’ajuntament, a l’escola Joan 
Casas o a l’Engruna.  

Enrique Ruiz  és un dels 

usuaris de la Fundació Don 
Caballo, de Vilanova de 
Vallès, que fa teràpia amb 
animals per a discapacitats 
físics i psíquics. 

Don Caballo s’ha convertit 
en un punt de recollida de 
taps de plàstic per reciclar. 
La fundació centralitza, a 
la comarca, la recollida de 
tot tipus de taps, tret dels 
de les ampolles d’alcohol. 
Quan s’arriba a una tona de 
pes, l’empresa de reciclatge 
els ve a recollir. L’escola 
de Vilanova i l’ajuntament 
d’aquest mateix municipi 
també han esdevingut punts 
de recollida.

L’objectiu és recollir 50 
tones de taps de plàstic –el 
material amb què estan fets 
els taps és de més qualitat–, 
que representen uns 10.000 
euros. Els diners que s’espera 
recaptar serviran per finan-
çar les visites a un reconegut 
epileptòleg francès, Oliver 
Dulac, que ha obtingut èxit 
en el tractament d’epilèpsies 
similars.

La Torre del Baró de la Barre acollirà el centre educatiu Can Lletres

Llinars inaugura Can Lletres, 
on es faran cursos i tallers


