Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Els escolars de Mollet celebren amb èxit la primera fira
de cooperatives escolars
L’alumnat de 5è de primària de les escoles Montseny, Can Besora, Sant
Gervasi i Lestonnac van celebrar divendres a la tarda una fira de les
cooperatives que han creat en el marc dels projectes Aprendre a
emprendre i Cultura emprenedora a l’escola.
El passat divendres, el parc de les Pruneres acollia una fira d’artesania dels
productes que els nois i noies de 5è han creat al llarg de tot el curs en el marc
dels projectes Aprendre a emprendre i Cultura emprenedora a l’escola, que
treballen els valors de l’emprenedoria.
Mollet és un dels municipis de la província que ha estat escollit per participar en
el projecte pioner Cultura emprenedora a l’escola, subvencionat per la
Diputació de Barcelona. La fira va comptar amb la presència de l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs, del diputat adjunt d’Educació de la Diputació, Gerard
Ardanuy, i del regidor de Joventut, Formació i Iniciatives Empresarials, Josep
Ramon Bertolín, que van voler mostrar el seu suport als joves i van posar en
valor la feina feta durant tot el curs.
El diputat adjunt d’Educació, destacava que “Mollet és un dels municipis que ha
abanderat aquest projecte” i l’ha treballat més seriosament i es mostrava
il·lusionat amb la feina dels nois i noies. L’alcalde, de la seva banda, explicava
la importància d’aquests projectes per als nois i noies “que veuen les dificultats,
però també els beneficis, que comporta l’emprenedoria”.
Els nois i noies de 5è de primària han creat, per grups, una cooperativa, n’han
pensat el nom, la imatge corporativa, han fet estudis de mercat i de producte,
han hagut de proposar la inversió inicial, el preu de venda, etc. Un cop feta tota
aquesta feina, el treball culminava divendres amb una fira per vendre els seus
productes. Part dels beneficis obtinguts es destinaran a diferents ONGs.
Adjuntem fotografies.
Mollet del Vallès, 10 de juny de 2013
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

