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Alumnes de L'Hospitalet creen
cooperatives
Participen les escoles Pompeu Fabra i Milagros
Consarnau
Dues escoles de L'Hospitalet, la Pompeu Fabra i la Milagros
Consarnau formen part del programa Cultura emprenedora a
l’Escola de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és desenvolupar
els valors, els hàbits i les capacitats vinculades a l’emprenedoria
entre els més joves.
L’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, i el tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve, han visitat les classes dels alumnes de 5è de
primària que participen en aquest projecte, que es realitza per segon any a
L’Hospitalet.
Esteve ha explicat que “vol apropar el món de l’empresa però des de la
democràcia total. Els nens viuen tot el procés de creació d’una cooperativa
des del principi. És un treball en equip. Potser aquests joves podran crear les
seves empreses més endavant”.
L’Hospitalet participa en el projecte amb dues escoles del barri de Santa
Eulàlia. Precisament, la visita ha estat a les dues classes de l’Escola
Pompeu Fabra, que enguany participa per primer cop, i a dos grups de
l’Escola Milagros Consarnau, que participa per segon any consecutiu.
El alumnes de 5èA de Primària de l’escola Pompeu Fabra han creat la
cooperativa “SIE Cooperativa” (somnis i èxit). La seva professora, Roser
Rufart, ha explicat “els nois viuen tot el procés de creació d’una
cooperativa. Des d’escollir el nom, redactar els estatuts, escollir un
producte amb sortida al mercat i veure si realment té èxit o no”.
En aquest cas, els productes triats han estat anells, carteres, clauers,
polseres, imans per la nevera o agulles per estendre la roba. La professora
ha puntualitzat que “han après que en una cooperativa tots els treballadors
són també socis. La inversió inicial ha estat de 4€ , amb la intenció de
recuperar-la i si hi ha guanys es destinarà el 15% a una ong, segurament el
banc d’aliments. Si que encara queden diners farem una festa”.
De la seva banda, els alumnes del grup de 5è B de la Pompeu Fabra han
creat la cooperativa Carib. El grup de 5è A de la Milagros Consarnau han
creat la cooperativa MC5. I el grup 5è B, la cooperativa Imagine.
Els productes es vendran en un mercat el proper 7 de juny a la plaça Pius
XII de Santa Eulàlia. Aquest curs hi participen 21 centres educatius d’arreu de
la província de Barcelona.

N o t í ci e s r e l ac i o n a d e s
Els alumnes de l'escola Milagros Consarnau es
converteixen en emprenedors

