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L’IES Provençana rep
un premi Cirit 2002
Premiats treballs d’alumnes dels IES Can Vilumara, Santa Eulàlia i Provençana
L’Institut d’Ensenyament
Secundari (IES) Provençana ha estat un dels deu
centres de Catalunya guardonats amb un premi Cirit
2002 per fomentar l’esperit científic del jovent.
També han estat premiats dos treballs presentats per alumnes del centre
de secundària: Els tints tèxtils, un treball de Borja Suriol i Albert Rafecas i Estudi
d’olis essencials amb propietats
antisèptiques realitzat per Cristina Pulido. Els tutors d’amb-



És el reconeixement a la
tasca pedagògica i de
treball d’investigació
que sempre ha fet
l’escola des que era un
centre de formació
professional
dós treballs són Antonio Avilés,
Francesc Bardella i Manuel Berruezo.
L’IES Provençana participa
als premis Cirit des del curs 198283, sempre des del Departament de Química. Des d’aque-
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Alumnes i professors dels IES de L’Hospitalet que han estat premiats

lles dates, per primer cop ha obtingut un premi com a centre.
Per a Lluís Mendiguren, director de l’IES Provençana, aquest premi és el reconeixement “d’una tasca labor pedagògica i de treball d’investigació
que sempre hem fet ja des que
érem una escola de formació
professional”.
L’IES Provençana ha com-

plert 25 anys, té 520 alumnes i
ofereix cicles formatius d’administració, comerç i màrqueting,
informàtica, química i edificació i
obra civil. Aquest últim aplega
alumnes d’altres municipis perquè sols hi ha tres centres a la
província de Barcelona que l’ofereixen, segons ha explicat el
director. L’únic departament de
l’institut que s’ha presentat als

premis Cirit és el de Química
“però ara els altres cicles també
ens ho plantejarem”, ha dit Lluís
Mendiguren.
El premi és de 2.000 euros
que es destinaran al Departament de Química. Els Premis Cirit els concedeix la Comissió Interdepartamental de Recerca i
Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. # M . SOLÉ

Sergio
Millán, el
matemàtic
Un dels guardonats
amb un premi Cirit ha
estat l’alumne de l’IES
Santa Eulàlia Sergio
Millán, el qual ja va
participar en l’Olimpíada de les Matemàtiques 2001 a Nova York.
El títol del seu treball
premiat de matemàtiques és Estudi de funcions que aproximen
els creixements demogràfics de Catalunya i
Andorra i la tutora ha
estat Mariona Gili.
També ha estat premiat el treball Armes
químiques dels alumnes Elisabeth López i
Sergio Bouza del Departament de Física i
Química de l’IES Can
Vilumara, tutelat per
Fontsanta Boncompte.
Cristina Pulido de
l’IES Provençana ara
estudia ciències químiques a la UNED i treballa al departament d’investigació d’una empresa farmacèutica. Els
alumnes de l’altre treball premiat d’aquest
centre, Albert Rafecas i
Borja Suriol, estudien
ciències químiques a la
Universitat de Barcelona. L’Albert, a més, treballa al matí a una empresa a la qual després
de fer pràctiques el van
contractar, i el Borja
només estudia.

Éxito de participación
de las conferencias
sobre Euskadi
La plataforma L’H espai de
debat hace un balance muy
positivo del último ciclo de
conferencias Euskadi cap a
on vas? en el que participaron el político del PSE, Ramón Jauregui; el abogado y
miembro de la Fundación
Sabino Arana, Txema Montero; los catedráticos Antonio
Segura y Gurutz Jáuregui, y el
periodista Antoni Batista.
El coordinador de la plataforma, Eloy Moliner, centra el balance en tres puntos: la incorporación de dos nuevas entidades
de la ciudad a L’H espai de debat (Akwaba y Centre d’Estudis)
que apor tan nuevas ideas y
contribuyen a aumentar la pluralidad del grupo; la alta asistencia a las conferencias por las
que pasaron más de 650 personas, y por la alta calidad de
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los ponentes, cada uno con una
mirada diferente sobre la compleja realidad del País Vasco.
Para Eloy Moliner, “la alta
par ticipación ciudadana demuestra que en Catalunya interesa especialmente la realidad
de Euskadi no sólo a través de
los titulares de la prensa sino
desde la realidad de las personas que allí viven”. Este éxito de
par ticipación demuestra también que L’H espai de debat es
un proyecto ya consolidado.
Pero el grupo no descansa y
ya está trabajando en dos nuevos
ciclos para este año recién iniciado. Uno de los temas sobre
los que se trabaja es Democracia
y participación, en el que se profundizará la participación de los
ciudadanos en la toma de decisiones. Para hablar sobre el tema
se partirá de experiencias como
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Organizadas por ‘L’H espai de debat’

Gurutz Jáuregui (izquierda) y Carles Santacana, en la última conferencia

las de Albacete y Rubí donde se
intentan elaborar unos presupuestos municipales participativos, al estilo de la ciudad brasileña de Porto Alegre.
El medio ambiente y la sostenibilidad será otro de los temas a tratar. Un amplio debate

donde, a buen seguro, estará
presente la sombra del Prestige. No hay que olvidar que
2003 es un año electoral y L’H
espai de debat lo tiene bien
presente. Probablemente se organizarán debates con los candidatos que contarán con la parti-

cipación de las entidades ciudadanas.
L’H espai de debat está formada por Tres quarts per cinc
quarts, Taller Pubilla Kasas, llibreria Perutxo, Cine Club L’Hospitalet, Centre d’Estudis y Fundación Akwaba. # P. G .

