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250 alumnes de quatre escoles de Mollet han creat la
seva cooperativa a través dels programes de foment de
la cultura emprenedora
Una representació dels alumnes de cinquè de les escoles Montseny,
Lestonnac, Sant Gervasi i Princesa Sofia han visitat les instal·lacions
d’EMFO aquest dilluns al matí per presentar el seu projecte de
cooperativa i sol·licitar el NIF fictici.
Els projectes empresarials, iniciats per mitjà del programa Cultura
Emprenedora a l’Escola, impulsat per la Diputació de Barcelona, i Aprendre a
Emprendre d’EMFO, tenen l’objectiu de transmetre als més petits els valors de
l’emprenedoria i l’esforç.
Per treballar aquests valors durant el curs es simula la creació, organització,
gestió i tancament d'una cooperativa escolar de la qual formen part els/les
alumnes de 5è de primària. Actualment, les diferents cooperatives ja estan
constituïdes i es troben en plena fase de disseny de prototips dels productes.
En aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs apuntava que “som un
ajuntament pioner en aquest tipus d’iniciatives, en inculcar l’esperit
empresarial als joves i que siguin ells qui, en el futur, puguin crear
riquesa, empresa i llocs de treball”.
Aquesta iniciativa es desenvolupa a la ciutat per segon any consecutiu, amb
molt bona rebuda entre alumnes i professorat. El regidor de Formació i
Iniciatives Empresarials, Josep Ramon Bertolin, afirmava que a més dels valors
cal transmetre il·lusió. “Aquest projecte transmet valors molt lligats amb el
món educatiu, com les ganes d’emprendre o la il·lusió. Cada vegada
reivindico més substituir la cultura de l’esforç per la de la il·lusió, ja que
amb il·lusió s’aconsegueixen moltes coses”.
Els nois i noies que han visitat aquest matí EMFO han afirmat trobar-se molt
il·lusionats amb els seus petits projectes. Així ho confirmava una de les mestres
implicades, Sonia Romero, de l’escola Princesa Sofia: “Estan molt motivats i
tenen moltes ganes de tirar endavant les seves empreses. Aquest
projecte s’avé molt amb la vida real i ens ajuda a preparar-los pel que es
trobaran en el futur”.
Adjuntem fotografia de l’acte.
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