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Barris. Experiència pilot on participa l’Escola Milagros Consarnau

Programa pedagògic per
fomentar l’empreneduria
Santa Eulàlia. L’alumnat
de 5è aprèn a muntar
una empresa i a
vendre’n el producte
El Milagros Consarnau de Santa
Eulàlia és un dels centres educatius
dels set municipis barcelonins que
participen de forma experimental
en el projecte Emprendre a la meva
escola, un programa que compta
amb el suport de la Diputació de
Barcelona en col·laboració amb els
ajuntaments. L’objectiu és promoure
l’adquisició d’habilitats emprenedores entre l’alumnat d’educació primària i cicle superior (5è i 6è), per
fomentar la vocació empresarial a
llarg termini, i per establir ponts de
col·laboració entre el món educatiu,
el món empresarial, l’administració
local i la comunitat.
L’alumnat de 5è de primària del
Milagros Consarnau ha de fer tots
els passos per crear una cooperativa: decidir quin producte fabricaran
o conrearan, aprovar els estatuts
de l’empresa i fixar els processos
productius i comercials. La fase final
del projecte és posar a la venda el
producte al mercat de Santa Eulàlia
i amb els guanys recuperar la inver-
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Breus
La cooperativa Habitatge Entorn, vinculada al sindicat
CCOO, lliura 72 pisos protegits al c. d’Amadeu Torner
Els 72 habitatges, distribuïts entre dos edificis construïts a l’entorn de la
plaça d’Europa, tenen 3 dormitoris i al voltant de 85m2 útils. El preu mitjà de cada habitatge, amb plaça d’aparcament i traster inclosos, és de
174.755 euros i el 54% han estat adjudicats a joves de 20 a 35 anys. És
la tercera promoció d’habitatges de protecció oficial que la cooperativa
vinculada a Comisions Obreres construeix a la ciutat. Entre les tres, sumen
un total de 164 pisos. y

Una torre d’alta tensió
de Bellvitge allotja un niu
per a falcons pelegrí
Amb l’objectiu de protegir la biodiversitat de l’entorn natural de la
zona de la Marina i de reintroduir
aquesta espècie rapinyaire en perill
d’extinció, l’Ajuntament ha instal·lat
a 40m d’alçada, en una torre elèctrica d’Endesa, una caixa niu. Ara
és l’època d’aparellament d’aquestes aus i pels voltants s’ha detectat
la presència de dues parelles. y

L’Escola Milagros Consarnau, al carrer de l’Aprestadora, 30

sió i finançar una activitat lúdica a
l’escola. Igualment, un 10% dels ingressos aconseguits es destinaran
a una entitat sense ànim de lucre.
Cristina García, cap d’estudis
de l’Escola Milagros Consarnau, ha
explicat, a través de Ràdio L’Hospitalet, que van decidir participar
en aquest projecte perquè permet
esperonar la iniciativa i l’autonomia

dels infants, desenvolupar el valor del treball en equip, a més de
propiciar la implicació de diverses
disciplines, des de matemàtiques a
manualitats i plàstica.
A L’H aquest projecte pilot, que
finalitzarà al juny, compta amb el
suport de les àrees de Serveis a les
Persones i de Promoció Econòmica
i Ocupació de l’Ajuntament. y

Desmuntat l’aparcament irregular que bloquejava
de forma parcial l’accés al riu Llobregat
L’Ajuntament i el Ministeri de Foment han desmuntat l’aparcament irregular
que bloquejava una part del camí d’accés al riu Llobregat a l’alçada de
l’Hospital de Bellvitge. S’han instal·lat tanques que impedeixen l’accés als
vehicles de motor. Al costat de l’entrada s’havia format una zona d’aparcament totalment irregular que molestava per circular pel camí a bicicletes
i vianants. A banda de dificultar l’accés dels veïns al riu, aquest pàrquing
també tenia un impacte paisatgístic a l’àrea de Cal Trabal, l’últim reducte
d’activitat agrícola a la ciutat, i propiciava que s’hi aboqués runa i brutícia. y

