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Premis. Concurs de joves emprenedors de projectes empresarials i XIII Jornades Científiques i Tecnològiques

Joves de L’H amb talent
L’H fomenta entre els
joves la emprenedoria
alhora que els
inculca l’interès per
l’experimentació i la
recerca amb dues
iniciatives que premien
el seu esforç
Fomentar l’esperit emprenedor i
l’interès per la recerca científica i
tecnològica. Aquests són els objec
tius de dues convocatòries ja tradi
cionals a L’Hospitalet adreçades als
joves i que tenen lloc un cop finalit
zat el curs escolar. Es tracta del 8è
Concurs de joves emprenedors de
projectes empresarials i de les XIII
Jornades Científiques i Tecnològi
ques per a estudiants d’ESO, de
cicles formatius i de batxillerat.
El concurs de joves emprene
dors, que s’adreça als alumnes de
cicles formatius de grau superior,
ha comptat enguany amb 53 pro
jectes participants, elaborats per
134 alumnes de 8 centres públics
i concertats de la ciutat. Han estat
guardonats el Centre d’Estudis
Joan XXIII, l’Institut Provençana, el
CE Dolmen i l’Institut Llobregat.

Emprenedors i emprenedores dels IES Llobregat i Provençana i dels centres d’estudis Dolmen i Joan XXIII

En el concurs
d’emprenedors
han participat 134
alumnes, que han
fet 53 projectes
Segons el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, José María
García Mompel “en aquests temps
de crisi i de canvis vertiginosos en
els models productius, la innovació
i la capacitat d’emprendre noves
iniciatives són factors cabdals”.
Suport a l’educació
Amb les XIII Jornades Cientí
fiques i Tecnològiques es pretén
estimular la recerca i impulsar l’ex
perimentació en l’àmbit de l’ense
nyament secundari. Enguany s’hi
han presentat un total de 72 treballs
de recerca provinents d’una dotze
na d’instituts. Els àmbits d’estudi
de les jornades han estat BiopoL’H,
tècnic i experimental, igualtat de
gènere, social, expressió, Agenda
21 i ciutat.
L’Institut Can Vilumara ha ob
tingut el premi al millor centre i el
Llobregat s’ha emportat el primer
premi en tres de les nou categori
es. També han estat guardonats el
Centre d’Estudis Dolmen, l’Escola
Sant Jaume i el Tecla Sala, i els ins
tituts Bisbe Berenguer, Bellvitge,
Santa Eulàlia i Mercè Rodoreda.
L’alcaldessa, Núria Marín, que va
lliurar els guardons de les jornades,
va manifestar que “des de l’Ajunta
ment es continuarà donant suport a
l’educació pública perquè els esfor
ços i recursos que s’hi destinen són
també inversió de futur”. y

Mestres de l’Institut Can Vilumara amb l’alcaldessa (a l’esquerra) i el tinent d’alcalde d’Educació (segon per la dreta)

JORNADES CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES
n ESO
yyy Àmbit tècnic i experimental
Alumnes de l’Institut Llobregat: Al pot petit... hi
ha la bona confitura
n BATXILLERAT
yyy Àmbit tècnic i experimental
Premi. Alumnes de l’Institut Vilumara. La màgia
del 3D
Menció d’honor. Alumnes del Centre d’Estudis
Dolmen: Creació d’un equip de motociclisme
Menció d’honor. Escola Sant Jaume de la FEP:
El control del trànsit aeri
Menció d’honor. Col·legi Tecla Sala: Vèncer la
ruleta
yyy Àmbit d’expressió
Premi. Institut Bellvitge: La creació d’un conte
infantil
Menció d’honor. Institut Bisbe Berenguer:
Captem la realitat: pintant? Fotografiant?
Menció d’honor. Institut Bellvitge: Moda
Harajuku i la Barbie
yyy Igualtat de gènere
Premi. Alumnes de l’Institut Santa Eulàlia. Dos
mujeres escritoras en la sombra

L’H JOVES EMPRENEDORS
yyy Àmbit social
Premi. Alumnes de l’Institut Mercè Rodoreda:
La fi del miratge: la crisi econòmica i el seu
impacte a L’Hospitalet
Menció d’honor. Alumnes de l’Institut Can
Vilumara: La banca ètica
Menció d’honor. Alumnes de l’Institut Santa
Eulàlia: La dependència a la tercera edat
Menció d’honor. Alumnes de l’Institut Can
Vilumara: Neuromàrqueting
yyy Agenda 21
Premi. Alumnes del Centre d’Estudis Dolmen.
L’Hospitalet ecosostenible
yyy Ciutat
Premi. Alumnes de l’Institut Llobregat. Creació
d’una empresa absolut night
yyy BiopoL’H
Premi. Institut Bisbe Berenguer: L’homeopatia:
ciència o creença
yyy Cicles formatius de grau superior
Premi. Alumnes de l’Institut Llobregat. Projecte de
millora de l’eficiència energètica del nostre institut
yyy Centres educatius
Premi. Institut Can Vilumara
Menció d’honor. Institut Santa Eulàlia

n Premi al millor
projecte empresarial
Grup d’alumnes del CE
Joan XXIII per al treball Sti
Tecnosolutions
n Premi a la millor
idea innovadora de
producte o servei
Institut Provençana per a
A pleno pulmón
n Premi al millor
projecte empresarial
tecnològic
Institut Llobregat, per al
treball Wheelchair
n Premi al millor projecte
empresarial que
contribueixi a la millora
de la qualitat de vida
de les persones
CE Dolmen, per a El tren
de les il·lusions

