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L’Escola Bernat Desclot se suma al projecte, conjuntament amb les escoles Pompeu Fabra i Milagros
Consarnau

L’Ajuntament, per mitjà de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació i la
Regidoria d’Educació, ha posat en
marxa per al curs 2013-2014 el projecte
Cultura emprenedora a l’escola, una
iniciativa de la Diputació de Barcelona
amb la col·laboració de la Generalitat
que té l’objectiu de desenvolupar els
valors, els hàbits i les capacitats clau
vinculades a l’emprenedoria entre el
jovent.
En
aquesta
tercera
edició
que
s’organitza a la ciutat, l’Escola Bernat
Desclot
se
suma
al
projecte,
conjuntament amb l’Escola Milagros
Imatge: Cristina Diestro
Consarnau, pionera de l’activitat, i
l’Escola Pompeu Fabra, amb voluntat continuista i d’extensió a altres centres escolars de la ciutat.
L’activitat se centra en els grups de 5è i 6è de primària, que fan tot el procés de creació empresarial, centrat en la
cooperativa com a filosofia empresarial per ser un model de gestió democràtic i participatiu: la idea inicial, el
repartiment de feines, la creació de la cooperativa o la venda dels productes creats.
El professorat dels centres educatius i els tècnics municipals responsables del projecte reben formació específica
per contribuir a fer que l’alumnat desenvolupi capacitat creativa i esperit emprenedor; capacitat per prendre
decisions; actitud d’indagació; curiositat per conèixer les demandes del seu entorn socioeconòmic, i habilitat
d’obtenir, seleccionar i interpretar informació.
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1.

El Teatre Joventut presenta la nova
programació amb un acte obert a la ciutadania

2.

El AMB fomenta la emprendeduría y la
autoocupación entre los más jóvenes

3.

El Parlament proposa millores als
equipaments d'ensenyament públic

4.

La ciutat celebra les Festes de Tardor amb
música, foc i tradició

5.

Castelldefels acogerá la última etapa del
campeonato oficial europeo de kitsurf

COMA RCA

El Centre d'Estudis impulsa
una recerca sobre els fets de
1714 al Baix Llobregat
Onze historiadors i estudiosos de tota la comarca
participen a aquesta iniciativa

El AMB incrementa la
protección del Parque
Agrario del Baix Llobregat
Se regulará la construcción y
emplazamiento de las
edificaciones vinculadas a la
actividad del parque, como por
ejemplo, almacenes agrícolas,
invernaderos o granjas.

El consorci de la TDT del
Baix Nord es dissol per
manca de financiació
Es va constituir l'any 2010 i
estava integrat pels municipis
d'Abrera, Collbató, Castellví,
Esparreguera, Olesa, Martorell,
Sant Andreu i Sant Esteve

Nace en el Baix Llobregat un
grupo de castellanohablantes
por la independencia
'Súmate' nace con el objetivo de movilizarse en el
área metropolitana de Barcelona y buscar adeptos
a favor de la consulta sobre el futuro de Catalunya

L'ACA es reuneix amb
ajuntaments i entitats per
cercar vies de col·laboració
La trobada ha servit per analitzar
la situació actual del riu
Llobregat i buscar la manera
per millorar la seva qualitat

El Parlament rechaza una
propuesta de resolución en
defensa de la unidad
territorial de la comarca
Los votos en contra de CiU y
ERC tumban la propuesta de
resolución de ICV-EUIA en
defensa del municipalismo y la
integridad del Baix Llobregat

Els furts i robatoris al camp
al Baix Nord es redueixen en
un 22%
Els delictes que més han
disminuït, gràcies al patrullatge
rural durant la campanya de
recollida de fruita, han estat els
robatoris amb força

Petició parlamentària per
aclarir el futur de l'Hospital
de Viladecans
PSC, ICV i PP insten a la
Generalitat a convocar una
reunió urgent entre el conseller
de Sanitat i els alcaldes afectats

Els municipis de la comarca
ens apropen a la seva
riquesa patrimonial
Les Jornades Europees de
Patrimoni, amb més d'una
vintena d'activitats programades
al Baix Llobregat i l'Hospitalet,
coincidenixen amb la celebració
a Santa Coloma de Cervelló de les VII Jornades del
Patrimoni del Baix Llobregat

El Baix Llobregat celebra les
VII Jornades de Patrimoni
Tindran lloc aquest divendres 27 de setembre a la
Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló
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