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Actuacions municipals per
fomentar la cultura emprenedora
L’Àrea de Promoció Econòmica treballa en accions que proposen una alternativa al treball assalariat
Fomentar la cultura
emprenedora entre els
joves és l’objectiu d’uns
premis instituïts per
Promoció Econòmica
per a l’alumnat dels
cicles formatius de
grau superior
Els premis per a joves emprenedors es van instituir fa quatre
anys amb l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor i empresarial entre els estudiants. El
concurs és la culminació d’un
projecte que l’alumnat treballa
durant tot el curs i que, finalment, se sotmet a la valoració
d’un jurat.
Amb aquesta activitat, adreçada
als alumnes dels cicles formatius de
grau superior, es vol ampliar la visió
del jovent respecte al seu entorn
laboral i presentar una alternativa al
treball assalariat, és a dir, possibilitar
que els joves no descartin la idea de
crear la seva pròpia empresa.
Al llarg del curs, els alumnes
dels centres que s’han inscrit en
el projecte participen en seminaris
i tallers de pensament creatiu, on
s’inicien en el coneixement de tot
un seguit de tècniques que els
permetran desenvolupar projectes

Els projectes que es pre
senten poden tractar qual
sevol sector de l’activitat

L’apunt
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Els guanyadors de l’edició d’enguany del premi joves emprenedors

que aportin elements innovadors i
diferenciadors.
L’Àrea de Promoció Econòmica
va posar en marxa aquesta acció a
partir del Llibre verd sobre l’esperit
empresarial de la Comissió Europea.

En aquest informe s’atorga a l’esperit emprenedor la qualitat de motor
de la innovació, la competitivitat, la
creació d’ocupació i de creixement
econòmic. El projecte elaborat pels
alumnes és un treball pedagògic

però al mateix temps conté els elements necessaris que permetrien
portar-lo a la pràctica. # p. g .
Més informació a:
www.e-promocio.com

empresarial susceptible
de conver tir-se en un
projecte empresarial vi
able, de nova creació,
d’innovació tecnològica o
de gestió empresarial. En
l’edició d’enguany s’han
presentat 39 projectes.
Els guanyadors han es
tat els següents: premi al
millor projecte empresa
rial per a Mi segunda ca
sa, presentat pel Centre
d’Estudis Joan XXIII. Pre
mi a la millor idea innova
dora de producte o servei
per a Uelok, SLL, presen
tat per l’IES Provençana.
Premi al millor projecte
empresarial tecnològic
per a Interact-Book SL,
presentat pel Centre d’Es
tudis Jaume Balmes. Fi
nalment, premi al millor
projecte empresarial que
contribueixi a la millora
de la qualitat de vida
de les persones per Llar
d’infants els petits tite
lles, presentat pel Centre
d’Estudis Dolmen.

Nova ubicació provisional de
la comissaria de policia a L’H
La comissaria de la Policia Nacional de L’Hospitalet ha comen
çat l’horari d’estiu per a l’atenció al públic, en una instal·lació
provisional al carrer del Migdia,
cantonada amb el carrer de Cas
tillejos, davant de les dependències de la Guàrdia Urbana.
Aquest trasllat es perllongarà
18 mesos, que és el termini que du
raran les obres de remodelació de
l’emplaçament habitual ubicat a la
rambla de Just Oliveras.
Així, en les noves instal·lacions,
i fins al 15 de setembre, la comissaria té els següents horaris: per a
DNI i passaports, de 9 a 19.30h,
ininterrompudament, de dilluns a
divendres; però el mes d’agost, l’horari serà restringit, de 9 a 14h. Per
a tràmits d’estrangeria s’hi ha d’anar
de dilluns a divendres, de 9 a 14h.
Segons l’inspector en cap de la
comissaria de L’Hospitalet, Federico
Delgado, “molt aviat també oferirem
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la possibilitat de concertar una cita
prèvia per Internet i també per telèfon, però de moment aquest servei
encara no ens és possible donar-lo”,
ha manifestat.
D’altra banda, sí que es poden
treure d’Internet els impresos per a
cada un dels serveis: per al document nacional d’identitat i per altres
consultes i formularis de passaports
i altres documents.
n Tres àrees operatives
A més dels serveis de documentació, la comissaria de L’Hospitalet
està distribuïda en tres àrees operatives: la d’estrangeria, que s’encarrega de la lluita contra la immigració
il·legal; la Policia Judicial, que es fa
càrrec de totes les operacions contra el narcotràfic, i la d’informació o
intel·ligència policial, que organitza
totes les operacions de la lluita antiterrorista, tant pel que fa a grups

autòctons (GRAPO, ETA, etc.) com
a organitzacions islamistes.
Totes aquestes tasques les fan
amb poc més d’una vintena d’agents.
“Quan fem investigacions que ho
requereixen hi col · laboren altres
unitats especials de Barcelona”, diu
l’inspector en cap.
Les obres de les dependències
de la comissaria de la rambla de
Just Oliveras permetran racionalitzar el servei ja que “a més de fer
una rehabilitació integral s’aprofitarà
molt més l’espai, d’uns 900 metres
quadrats, ja que fins ara el local
tenia una distribució poc adaptada
a les noves necessitats”, ha manifestat Delgado. És previst que al
final del 2009 ja es pugui inaugurar
la nova comissaria al seu emplaçament habitual de la rambla de Just
Oliveras. # marga solé
www.dnie.es (DNI)
www.policia.es (altres documents)
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Al carrer del Migdia, cantonada amb el carrer de Castillejos

Instal·lacions provisionals de la comissaria de L’H

