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Fi de curs. L’Associació d’Estudiants premia els joves amb millors notes i el guanyador del concurs L’H té talent

Un 25è aniversari de mèrit
La Nit dels Estudiants
ha estat sonada
pel simbolisme que
representen 25 anys
d’història, de lluita i
de reivindicacions
L’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet celebra enguany el 25è aniversari i han fet coincidir la festa
amb el final de curs i el lliurament
dels premis als alumnes que han
obtingut millors notes de batxillerat i
cicles formatius i també als finalistes
del concurs L’H té talent.
Al llarg de tot el curs l’entitat ha
anat fent un procés de preparació
de com celebrar aquests vint-i-cinc
anys.”Hem fet un documental amb
els membres històrics de l’entitat,
on expliquen les seves memòries, i
també hem fet accions a les xarxes
socials perquè es conegui la nostra
història”, ha explicat el coordinador
general de l’AEL’H, Ricard Raquer.
En el concurs L’H té talent l’entitat
ha aconseguit acords amb els organitzadors de cinc festes majors de la
ciutat per fer concerts i actuacions
amb grups musicals, solistes, mags
i dansaires novells dins el programa
de cada festa, que els ciutadans han
votat segons les seves preferències.
”Els grups més votats i els escollits
pel jurat han estat els deu finalistes
que han participat a la final de la Nit
dels Estudiants, on el públic també

Els millors
yyy Joel Leon, de 16 anys i
estudiant de l’Institut Mercè
Rodoreda, ha guanyat L’H té
talent amb la cançó Boig per tu
yyy El premi de grau mitjà ha
estat per Maria Pilar Arroyo
Fernández, estudiant d’auxiliar
d’infermeria al Pedraforca
yyy En grau superior, el millor ha
estat l’estudiant de laboratori i
diagnòstic Francisco Manzano
Gualix, també del Pedraforca
yyy En batxillerat humanístic i
social, el premiat és Cristian
Serrano Morán de l’Institut
Bellvitge
yyy En batxillerat científic,
Antonio Morales Rosa de
l’Institut Europa ha estat el
guanyador

Membres històrics de l’AEL’H i alguns familiars junt amb el coordinador general actual, Ricard Raquer

ha triat, i al final s’ha escollit el guanyador de la segona edició de L’H té
talent”, explica Raquer.
Enguany el jove ‘talent’ ha estat
Joel Leon, un jove de 16 anys i es
tudiant de l’Institut Mercè Rodore
da, amb la interpretació de dues
cançons, una d’elles Boig per tu,
de Sau, amb la qual demostrar una
notable qualitat que va fer paleses
les seves possibilitats futures com a

cantant. Se’n va endur un premi de
300 euros.
En aquest 25è aniversari de
l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, Ricard Raquer fa balanç de
la feina feta. “Vint-i-cinc anys és molt
temps i, alhora, és poc en la vida
d’una persona. Ens hem emocionat
molt durant la festa perquè el dia a
dia no ens ho permet valorar però
quan ens parem a pensar ens ado-

nem de les moltes coses que estem
fent, dels problemes que hem resolt
i de la molta gent que ha lluitat per
arribar aquí, i això no es pot perdre”,
ha manifestat.
Sobre el futur de l’entitat, el coordinador general afirma que seguiran
treballant en dues vessants: l’associativa i la social “on impulsarem
la cultura, els esports, els cursos i
els tallers, i tot el que creiem que

necessiti la ciutat”. També destaca l‘acció sindical “per seguir lluitant per una escola pública, laica i
de qualitat”, afegeix. y
Cançó d’El
Mosquito del Garito
El grup de L’H ha
compost aquesta
cançó amb motiu de
l’aniversari de l’AEL’H

El tinent d’alcalde Lluís Esteve amb els alumnes del Dolmen guanyadors del premi Agenda 21

Els guanyadors de la desena edició del Concurs Joves Emprenedors

Premi a l’esperit científic
dels alumnes de L’H

Emprenedoria juvenil en
projectes empresarials

Lliurament de guardons
de les 15es Jornades
Científiques i Tecnològiques
En batxillerat, el guardó tècnic i experimental ha
estat per Tendència pentatònica, d’Elena Moral i Adam Muñoz, del Tecla Sala; i el d’àmbit
de ciutat se l’ha endut Laura Rodríguez Serrano, del mateix centre, amb Nens i nenes de
L’H que creixen estimant-se el foc. El premi
d’igualtat de gènere ha estat per a Disney i
les seves princeses, de Sonia de los Reyes,
Lara Amarante, Laura Rodríguez i Andrea Ballesteros. Laura Andrade, Fidel Crespo, Maria

Garcia, Raúl Garcia i Ángel Garcia, també del
Dolmen, s’han endut el d’Agenda 21 amb Fitoremediació aplicada a lixiviats: realitat o ficció.
En expressió, Jennifer Molina i Sara Gubert, de
l’Institut Bellvitge, han guanyat amb Étude de
la mise en pratique de l’intercompréhension,
i en social, Irene Gómez, del Mercè Rodoreda,
amb De la servidumbre voluntaria a la desobediencia civil. Una alternativa frente a la injusticia.
En cicles formatius, els premiats són Chantal Abadia, Gerard Nieves, Ingrid Cardona,
Marina Sánchez, Nicolas Szescielinski i Pilar
Castillo, amb Determinació de la disminució
en els recomptes de la flora bucal després de
la utilització d’un col·lutori. y

Els centres Provençana,
Joan XXIII, Eduard Fontserè
i Xaloc guanyen els premis
El Concurs de Joves Emprenedors de L’H
ha comptat enguany amb la participació de
43 projectes empresarials elaborats per 121
alumnes de cicles de grau superior de vuit
centres educatius.
El premi al Millor Projecte Empresarial
ha estat per Naturfood, de l’Institut Eduard
Fontserè, que ha dissenyat un restaurant per
a persones amb al·lèrgies alimentàries. Adaptatour, una agència de viatges per a persones

amb problemes de mobilitat del Centre d’Estudis Joan XXIII, s’ha endut el premi al Millor
Projecte Empresarial que contribueixi a la
millora de la qualitat de vida de les persones.
Mentre que l’Escola Tècnica Xaloc ha guanyat el guardó al Millor Projecte Empresarial
Tecnològic amb EISC (equipos inteligentes
para la seguridad del ciclista), uns sensors
que es col·loquen a les bicicletes i que detecten si un vehicle hi és massa a prop.
Per acabar, el projecte To Find de l’Institut
Provençana ha aconseguir el premi a la Millor
Idea Innovadora de producte o servei amb un
projecte de xarxa social per intercanviar-se i
prestar-se llibres. y

