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“Sempre m’ha agradat molt
estudiar. Ho faig amb gust”
estudiant de
batxillerat
Lara Gómez Mor acaba ara el batxille
rat i ho fa amb matrícula d’honor.
És alumna de l’IES Mercè Rodoreda
i recentment ha guanyat el premi
Ciutat de les Jornades Científiques i
Tecnològiques que cada any organitza
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de
L’Hospitalet. Quan el lector llegeixi
aquesta entrevista, Lara estarà a punt
de conèixer les notes del seu exa
men de selectivitat. Vol dedicar-se al
comerç internacional, tot i que el seu
cor la porti cap a la psicologia.
--- Podem augurar un 9,99 de
nota, si més no?
--- No ho crec (Lara riu amb ganes).
Sempre m’ha agradat molt estudiar.
Ho faig amb gust. Però com jo, hi ha
altres companys al centre i a l’escola
on jo anava abans del Mercè Rodore
da, el Montessori. Al Mercè Rodoreda
només porto dos anys.
--- El premi te’l van donar pel tre
ball de recerca El Mercat del Cen
tre. Per què aquest tema i més
quan ni tan sols vius en aquest
barri?
--- El Mercat del Centre és el meu tre
ball d’investigació del batxillerat. Quan
l’havia d’escollir, a l’Arxiu Municipal
em van dir que aquest ningú l’havia
fet abans. És el primer estudi de recer
ca del Mercat del Centre que s’ha fet.
Vaig pensar que si ens hi posàvem

potser donaríem una empenta per
actualitzar-lo.
--- Quines són les conclusions
que has tret d’aquesta recerca?
--- Una de les que més m’ha cridat
l’atenció és que en els anys 50 i
60 hi havia moltes parades d’això
que anomenem menuts. Des de les
dècades anteriors s’estaven produ
int forts moviments migratoris cap
a L’Hospitalet. Després, els hàbits
de compra-venda van variar i a
l’actualitat només hi ha una parada
d’aquests productes. Ara, però, ens
tornem a trobar que els menuts es
tornen a vendre en més quantitat.
Una conclusió seria que aquest
fet està relacionat sens dubte amb
l’augment de la població estran
gera. Podríem dir també que el
barri del Centre té majoritàriament
una població jove que en canvi no
compra al mercat del seu barri i té
altres hàbits per omplir la cistella. En
l’actualitat hi ha més de 40 parades
tancades. Haig de dir també que
les instal·lacions són molt antigues i
necessiten algunes remodelacions.
--- T’atreveixes a proposar-ne
d’algunes?
--- És clar. Així ho dic al treball. Jo instal·laria aire condicionat, portes auto
màtiques, també construiria magat
zems i zones de càrrega i descàrrega
de mercaderies, i instauraria, com ja
s’ha fet a d’altres mercats, el servei
a domicili. Cal dir que en el Mercat
del Centre només hi ha una parada
que ho fa.
--- Quan vas rebre el premi Ciutat vas presentar públicament el
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Lara Gómez ha guanyat el premi Ciutat
pel seu treball d’investigació sobre
el Mercat del Centre i el seu futur
teu treball, i ho vas fer amb mol
ta desimboltura. Algunes hores
davant del mirall practicant-ho?
--- No. Jo estava molt nerviosa. Era la
primera vegada que a les Jornades
es presentava públicament un dels
treballs guanyadors. Vaig tenir la sort
però, que ja l’havia presentat al col·
legi (Li van puntuar amb un 10).
--- Has tingut també tot el su-

port de les teves tutores...
--- Efectivament, haig d’agrair tot l’ajut
que m’ha prestat la tutora Rosa Alda
bó per fer aquest treball, per totes les
idees que ha aportat; les hores que
ha dedicat a dirigir-me i orientar-me,
i també a la tutora del curs, Eulàlia
Muñoz, així com a la meva mare i la
meva àvia, que en tot moment m’han
donat ànims. # conchita gómez

Nombrosos
guardons
A la categoria dels premis
Ciutat també va tenir una
menció d’honor el treball
d’Albert Castro Gómez,
L’evolució del servei d’ur
gències a L’Hospitalet,
del Col · legi Pare Enric
d’Ossó.
A ESO, dins l’àmbit so
cial, el premi va ser per a
Racionalització del con
sum energètic a la nostra
comunitat de veïns, de
Belén Aragón, David Cal
pe, Ana Campos, Elena
Gallardo, Adrián Llorente
i Alba Rosa, de l’IES Bell
vitge.
Als cicles formatius
de grau superior, el premi
es va adjudicar a Ajedrez
Don Quijote, de David Ca
po i Sergio Luque, de l’IES
Llobregat.
I a l’àrea de batxille
rat, es van concedir qua
tre premis, per als treballs
Disseny i construcció d’un
habitatge domòtic de Sergio Calvo, del Centre Sant
Jaume de la FEP; Verema,
un cant d’un poble, de
Paula Sanz, de l’IES San
ta Eulàlia; L’Emancipació
dels joves, de Laia Cristina Moreno, de l’IES Mer
cè Rodoreda i Violència
sexista als centres escolars, de Maria Dolors Man
zano, alumna de l’IES San
ta Eulàlia,
A l’apartat de centres
educatius, el guardó d’en
guany va ser per a l’IES
Mercè Rodoreda.

