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NOTICIES

EL 9 NOU

Les Franqueses
commemora
el 81è aniversari
del bombardeig

Divendres, 24 de gener de 2020

Les Franqueses del Vallès

Martorelles
instal·la plaques
solars a l’escola
Simeó Rabasa
Martorelles

L’Ajuntament de Martorelles
ha instal·lat una planta
fotovoltaica a la coberta de
l’escola Simeó Rabasa. L’estructura, formada per 24
mòduls monocristal·lins de
280W, orientats al Sud i amb
30 graus d’inclinació, generarà 10.350kWh cada any, que
representa una tercera part
del consum anual de l’edifici. L’estalvi anual previst
és de 1.860 euros i evitarà
l’emissió de 4 tones de CO2
a l’atmosfera. L’actuació ha
comptat amb la col·laboració
de l’Associació de Familiars
d’Alumnes (AFA) de l’escola.

B.A.

L’Ajuntament de les Franqueses commemora, aquest
divendres, el 81è aniversari
del bombardeig de la població
durant la Guerra Civil. L’acte
serà a les 12 del migdia a la
plaça de l’Ajuntament amb
la participació de l’historiador Joan Garriga, l’escola
municipal de música Claudi
Arimany i els instituts El Til·
ler i Lauro. Diumenge a les
7 de la tarda es representarà
l’obra Paisatge viscut, de la
companyia Q-Ars Teatre al
Teatre Auditori de Bellavista.

Alumnes de l’Avet Roig a les noves instal·lacions que s’inauguren aquest dissabte

L’escola Avet Roig, de Sant Celoni,
tindrà Batxillerat el proper curs
El centre ha fet una ampliació de 600 metres quadrats
Sant Celoni
EL 9 NOU

L’escola Avet Roig, de Sant
Celoni, incorporarà alumnes

de Batxillerat el proper curs
escolar. Així, aquest centre privat concertat serà el
segon del municipi, després
de l’institut Baix Montseny,

que ofereix aquest nivell
d’educació, però serà l’únic
que acollirà alumnes des de
P3 fins a Batxillerat. Fonts
de la direcció han indicat que

Moció a
Granollers contra
la inhabilitació del
president Torra
Granollers

Caldes destina
6.000 euros
a ajudar
els refugiats
Caldes de Montbuiç

L’Ajuntament de Caldes destina 6.000 euros a dos projectes de suport a la població
refugiada. Un de suport
sanitari a població siriana i
libanesa a la vall de Bekaa, de
l’Associació Catalunya-Líban
i un d’assessorament, suport
legal i acompanyament a persones refugiades a l’illa de
Lesbos.

GRISELDA ESCRIGAS

Els grups d’ERC, Junts per
Granollers i Primàries han
presentat una moció en
què rebutgen la resolució
de la Junta Electoral que
inhabilita al president de la
Generalitat Quim Torra i la
del Suprem que dictamina
que Oriol Junqueras ja no té
immunitat perquè ja no és
diputat europeu.
Els alumnes de l’EMT, els francesos i italians amb les maquetes dels principals monuments de les ciutats participants

La Porxada en realitat augmentada
L’EMT de Granollers participa en un nou projecte Erasmus+
que dissenya robots amb peces 3D i maquetes de monuments
Granollers
F.P.

L’institut Escola Municipal de Treball (EMT), de
Granollers, ha iniciat aquest
curs un nou projecte d’intercanvi internacional Eras-

mus+ amb alumnes del Lycée
La Prat’s de Cluny, a França;
i de Convitto Nazionale
Paolo Diacono de Cividale
del Friuli, a Itàlia. Durant
tota aquesta setmana vuit
alumnes del centre francès
i vuit més del d’Itàlia han

estat a Granollers per treballar en aquest projecte que,
de manera col·laborativa,
treballa la fabricació de
robots amb peces 3D, explora
l’ús de noves fonts d’energia renovables per fer-los
funcionar i crea maquetes

es podran cursar itineraris
d’humanitats, ciències socials, tecnologia i ciències de
la salut. Amb la incorporació
del Batxillerat, l’escola passarà dels 350 alumnes actuals
als 480.
Per poder fer front a l’increment d’alumnat, l’escola
ha portar a terme, durant els
mesos d’estiu, una ampliació d’instal·lacions de 600
metres quadrats de superfície que s’inauguraran aquest
dissabte en un acte a partir
de 2/4 d’11 del matí. Els nous
espais inclouen una nova cuina i un nou menjador que, al
mateix temps, farà les funcions de sala polivalent. També
s’han fet quatre noves aules,
dues per a primer i dues per
a segon de Batxillerat, així
com sales de desdoblament
i dos nous laboratoris. Totes
les instal·lacions, inclòs el
menjador, estan insonoritzades i dotades amb aire
condicionat. A més, les aules
estan equipades amb pantalles interactives d’última
generació.
L’escola Avet Roig es va
crear l’any 1968 per iniciativa d’un grup de pares i mares
que van impulsar un centre
català, actiu i personalitzat
inspirat en els valors de la
Segona República. Inicialment va funcionar en un pis i
amb el nom de Ginebró. Després va canviar de nom.

en realitat augmentada dels
principals monuments de
les ciutats participants. En
el cas de Granollers, de la
Porxada, que es munta a través de la impressió de peces
3D. Aquest nou Erasmus+
dona continuïtat al que ja
va fer l’EMT amb aquests
mateixos centres de França i
Itàlia en els dos darrers cursos. En aquesta edició, però,
s’hi incorporen aspectes
relacionats amb les energies
renovables. De fet, dijous, els
alumnes van fer una visita
a la instal·lació de plaques
fotovoltaiques que hi ha a
les cobertes d’aquest institut
municipal de Granollers.
L’estada a la ciutat es completa amb visites culturals
a la Sagrada Família i altres
llocs de Barcelona que es
faran aquest divendres.
Al projecte, hi participen
16 alumnes de quart d’ESO
de l’EMT. S’hi han sumat
dos alumnes de cicles formatius del mateix centre que
acompanyen els alumnes de
Secundària. Al març, vuit
alumnes de l’EMT viatjaran
a Itàlia. I al juny, els altres
vuit aniran a França. L’anglès
és la llengua vehicular del
projecte.
Toni Corral, professor de
l’EMT, destaca els aspectes
positius que aporten aquests
projectes internacionals per
als alumnes però també per
al professorat del centre.

