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Empreses. El projecte facilita l’estalvi gràcies a l’ús comú d’instal·lacions

13

Entitats. El Punt òmnia compleix 15 anys

CoL’Habora permet
compartir idees i espai
Quatre noves
empreses de joves
emprenedors
comparteixen esforços
amb el ‘coworking’
Promoció i comunicació cultural,
disseny gràfic i d’interiors, màrqueting gastronòmic i també compaginació i maquetació editorial són les
propostes que ofereixen les quatre
noves empreses de joves emprenedors que s’han instal·lat a Sant Josep
gràcies a CoL’Habora, una iniciativa
de coworking –cotreball– pionera a
L’Hospitalet.
Els joves creatius amb ganes de
tirar endavant un projecte d’empresa pròpia comparteixen local, despeses i també un patrimoni comú:
coneixements, talent i creativitat.
La idea d’aquesta iniciativa és,
a més de fomentar un bon ambient
de treball entre els emprenedorsempresaris, que hi pugui haver col·
laboració en diferents projectes i,
alhora estalvien diners.
En una visita a l’espai CoL’Habo
ra, l’alcaldessa, Núria Marín, ha

El JIS presenta l’activitat
En Trànsit i celebra 20 anys
L’Associació Joves per la Igualtat i
la Solidaritat, JIS, ha aprofitat el seu
vintè aniversari per presentar el projecte En Trànsit, que vol trencar tòpics i mites al voltant de la immigració. En aquest sentit, han preparat
material didàctic per treballar a les

aules i explicar com se senten els
joves quan arriben a un país nou.
A l’acte s’han sumat participants
del Punt òmnia, una activitat del
JIS que compleix 15 anys i facilita
l’aprenentatge i l’ús de les noves
tecnologies entre la població. y

Breus
L’alcaldessa Núria Marín, i el regidor Alfonso Salmerón, visiten l’espai

destacat que “és un projecte molt
interessant pel que significa: que
quatre empreses, diverses però com
plementàries, hagin estat capaces de
sumar esforços i treballar plegades”.
Segons Marín, el model econòmic
de la ciutat no sols ha d’atraure
grans empreses com Puig o Olympia, instal·lades a la plaça d’Europa,
“sinó que ha d’afavorir les petites i
mitjanes empreses, que són igual-

ment importants per generar activitat econòmica i llocs de treball”.
Bienvenidas, que es dedica al
disseny gràfic, corporatiu i d’interiors, és una de les empreses que
s’hi han instal·lat. Cristina Garriga i
Laura García són al capdavant i han
destacat no sols la importància de
compartir espai, connexió Wi-Fi i
despeses sinó també la possibilitat
de tirar endavant projectes comuns. y

Estudiants de quatre
instituts faran el cens de
falciots i ballesters de L’H

Els restaurants Porta Fira
i l’Avi Pau guanyen
els premis Quintotapa

Es tracta d’un projecte de preservació
de dues espècies d’aus protegides
que, a més, vol conscienciar el jovent
sobre la importància de la conservació
de la fauna al medi urbà amb un projecte d’aprenentatge i servei. Aquestes aus ajuden al control de plagues
d’insectes, com ara el mosquit tigre. y

El de millor tapa ha estat pel “pinxo de
Pota Blava sobre cruixent de pa, oli i
sal Maldon”, de l’hotel Porta Fira, i el
de millor cambrer se l’ha endut Gustavo Ribas, del restaurant l’Avi Pep. En
aquesta edició s’han venut 50.000 tapes i hi han participat 2 hotels i 25 bars
i restaurants del Centre i Collblanc. y

