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Projectes. La Cursa Nocturna de L’Hospitalet destinarà la seva causa solidària a l’Objectiu Cent Mil

L’Escola Santa Marta ajuda a
la investigació del càncer infantil
L’Escola Santa Marta, al barri
del Centre, ha engegat aquest
curs el projecte Objectiu Cent
Mil, una iniciativa solidària que
s’emmarca dins l’assignatu·
ra d’emprenedoria de quart
d’ESO. “En cursos anteriors
havíem simulat la creació d’em·
preses fictícies, però aquest
any volem dedicar l’assignatu·
ra a crear i promoure un pro·
jecte amb l’objectiu de recollir
100.000€ per a la investigació
del càncer infantil de l’Hospital
de Sant Joan de Déu”, explica
Josep Simón, professor de l’as·
signatura.
Els alumnes han elaborat
un logotip i han creat la pà·
gina web per fer difusió de la
campanya, a més de propo·

CEDIDA PER L’ESCOLA SANTA MARTA

Un torneig de futbol sala
i un festival són algunes
de les accions solidàries
que organitzarà l’escola
per recollir diners

Alumnes de l’Escola Santa Marta fent difusió de la campanya davant de l’Acollidora

sar accions per recollir diners
que sumin a la causa. Simón
avança que “també elaborarem
un crèdit variable que serveixi
d’inspiració a altres centres”.

Els estudiants també han
contactat amb clubs esportius
i entitats de la ciutat, i amb
empreses i organismes per
donar a conèixer el projecte i

i

Més informació i donatius:
objetivocienmil.com

Educación. Alumnos de 4o de ESO

Gent de
Pau reviu
la fi del
Carnaval

Taller de robótica en el
Institut Apel·les Mestres

GABRIEL CAZADO

Dimecres de Cen·
dra, una comitiva
de Gent de Pau va
recórrer els carrers
del Centre per ce·
lebrar la fi del Car·
naval amb el tradi·
cional enterrament
de la sardina al
parc de Can Buxe·
res i que va aplegar
infants i famílies.

demanar la seva col·laboració
amb l’organització d’actes soli·
daris per difondre la campanya
i recollir fons per a la investi·
gació del càncer infantil. Fruit

d’aquesta acció han rebut el
suport de YeYe Bikers, un grup
de moters que van organit·
zar una calçotada solidària,
o la donació d’un quadre de
Valentina Miguel, artista d’Es·
plugues, que serà sortejat a
l’abril per recollir diners. El plat
fort de la campanya serà la col·
laboració de la Cursa Nocturna
de L’Hospitalet, encara sen·
se data fixada, que destinarà
l’aportació solidària al projecte
Objectiu Cent Mil.
Totes les activitats que es
fan a l’escola de manera habi·
tual al llarg del curs tenen un
lligam amb el projecte solidari:
castanyada, Nadal, carnaval...
També és previst organitzar
altres actes benèfics, com un
torneig de futbol sala i un festi·
val a l’Auditori Barradas, i s’han
distribuït guardioles per comer·
ços de la ciutat on es poden fer
donacions. y

Los alumnos de cuarto de ESO
del Institut Apel·les Mestres que
cursan la asignatura de Tecno·
logía realizan este curso un taller
de robótica y 3D en el que parti·
cipa el profesorado de Nubotica
Academy. El taller se inscribe en
el programa Pèssics de Ciència
que organiza el Centre Cultural
Sant Josep.
En las sesiones en el centro
educativo los alumnos diseñan
maquetas de viviendas incor·

porando tecnologías como la
robótica, la impresión 3D o la
domótica. Una vez diseñadas las
piezas y elementos de la maque·
ta, las sesiones se trasladan al
laboratorio de fabricación digital
de Nubotica, que cuenta con
plotters, cortadora láser e impre·
soras 3D de diferentes formatos.
Finalmente, los alumnos auto·
matizarán algunos elementos de
la maqueta como, por ejemplo,
la puerta de un garaje. y
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Entitats. Organitza sortides en grup i xerrades sobre temes d’interès per als aficionats a les dues rodes

Fa quatre anys que Antonio Bar·
rionuevo i Juan Carlos Barceló
van emprendre una nova etapa
professional i plegats van obrir
el seu propi negoci de venda i
reparació de bicicletes, la boti·
ga Corbike, al barri del Centre.
“A més de la botiga, volíem
crear un club ciclista, però el
dia a dia no ens permetia de·
dicar-hi temps”, explica Barrio·
nuevo, soci de la botiga i presi·
dent del Club Ciclista Corbike.
El passat mes de desembre, i a
partir de l’afinitat i l’amistat fetes
en aquests anys entre clients
i amants de la bicicleta, es va
presentar en societat el Club
Ciclista Corbike. “L’impuls final
ens va arribar per l’empenta
i l’experiència tant de Maria
Martínez, tresorera, com de
Francesc Dorado, secretari”,
afirma Barrionuevo. El president
afegeix que “el club neix amb
una vocació integradora de
les diferents visions que dona
l’esport i la bici, sigui Btt, de
carretera o elèctrica, per com·

CEDIDA PER CLUB CICLISTA CORBIKE

Club Ciclista Corbike, nou punt
de trobada dels amants de la bici

Barrionuevo (esq.), Dorado i Martínez, impulsors del Club Ciclista Corbike

partir experiències i fer amistats.
El Corbike ja compta amb
una quarantena de socis –la
majoria de la ciutat però també
de Cornellà, Sant Boi i Vilade·
cans–, que a més de tramitar
la llicència federativa, dispo·
sar d’assessorament tècnic i
d’assegurances, entre altres
avantatges, poden participar en
les sortides oficials programa·
des. “Cada setmana organitzem
sortides segons la forma física
dels participants, alternant les
d’iniciació amb les de nivell
mitjà; tenim previst promoure
rutes per carretera i també fer
sortides de dos dies”, explica
Dorado. “Hem de ser realistes,
encara no tenim capacitat per
programar moltes sortides o
noves activitats, però confiem
en anar creixent per consolidar
l’entitat i ampliar horitzons”.
El club també organitza un ci·
cle de xerrades d’interès per als
usuaris de la bici. “La primera va
ser sobre seguretat i la segona,
sobre lesions i la seva preven·
ció”, apunta Dorado. “Tenen lloc
el darrer dimecres de cada mes
a la regidoria del Districte I, i els
pròxims temes a tractar seran
primers auxilis, nutrició, excur·
sionisme per muntanya mitjana,
orientació i GPS”, conclou. y

