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Premis als millors treballs de recerca
L’Ajuntament guardona l’esforç i la dedicació de l’alumnat

La XII edició dels Premis dels Treballs 
de Recerca ja tenen guanyadors i 
guanyadores. Aquests guardons van 

néixer amb l’objectiu de premiar l’esforç i 
la dedicació dels i les estudiants que han 
realitzat els millors treballs als centres que 
ofereixen batxillerat, l’IES Jaume Salvador 
i Pedrol, l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia i 
l’Ateneu Instructiu. Aquest any, han estat 
15 els treballs que els instituts han escollit 
per participar en el premi, dividits en tres 
categories: ciències socials, arts i humani-
tats; científica i tecnològica; i el premi ciu-
tat, dedicat als treballs que tracten alguna 
temàtica centrada a Sant Joan Despí.
L’alcalde, Antoni Poveda, va recordar la 
importància de la formació en la societat 
competitiva en la qual vivim, tot felicitant 
tant els premiats i premiades com els i les 
finalistes ja que pel seu esforç i dedicació 
tenen “tot a favor per obtenir aquesta 
formació”. En la categoria de Ciutat, la 
primera guardonada, Irene Jiménez ex-
plica que va decidir fer el treball sobre la 
qualitat de l’aigua perquè “de petita anava 
al riu i es preguntava quina qualitat tenia 
l’aigua”, mentre que David Muñoz, que va 
obtenir el segon premi per un treball sobre 
el modernisme, el va escollir perquè “és el 
més característic de Sant Joan Despí”.

Aquests reconeixements posen el valor la feina dels i les estudiants de segon de 
batxillerat que han de preparar aquest treball per assolir el cicle educatiu

Sant Joan Despí se suma un any més al 
Maig Cooperatiu, un cicle d’activitats de 
difusió de l’economia social i el coopera-
tivisme que es realizta en sis poblacions 
del Baix Llobregat. En el cas de Sant Joan 
Despí, una bona part de les activitats es-
tan destinades a l’alumnat com un tea-
tre fòrum que es farà al Centre Cívic les 
Planes el 9 de maig, o la xerrada, el 10 
de maig, La cooperativa com a fòrmula 
per emprendre en la qual participaran, 
entre d’altres, membres de la cooperativa 

santjoanenca Donavol i que està adreça-
da a alumnat de l’institut Francesc Fe-
rrer i Guàrdia. A més a més, els quatre 
centres cívics acolliran l’exposició Cons-
trueix un món millor: fem cooperativa 
que tracta sobre els valors que impulsen 
aquest model econòmic, mentre que les 
biblioteques acolliran una altra mostra, 
en aquest cas Memòria cooperativa, so-
bre la història del cooperativisme (po-
deu consultar els dies i hores a l’agenda, 
pàg. 26)

Exposicions i 
xerrades sobre el 
cooperativisme

El palmarès dels Premis de Recerca
Categoria Ciències Socials, Arts i Humanitats

Primer premi, Candela Macarro pel treball Transgenders-I wasn’t born in a 
wrong body, i segon premi, Andrea Gutiérrez pel treball Teoria i praxis del 

manga • Premi especial en llengua estrangera, Marina Lledó, pel treball 
Racism & discrimination

Categoria Científica i Tecnològica
Premi premi, Andreu Grané pel treball Es pot minimitzar l´impacte ambiental 

dels plàstics?, i segon premi, Pol Tell pel treball El microones, un gran desconegut

Categoria Ciutat
Primer premi, Irene Jiménez, pel treball La bona qualitat de l’aigua a Sant Joan 

Despí, i segon premi, David Muñoz, pel treball Aplicació mòbil sobre la Ruta 
Modernista a Sant Joan Despí


