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Premi a la feina 
ben feta

L’onzena edició dels Premis dels Treballs de Recerca ja tenen 
guanyadors i guanyadores. A la fotografia superior, l’alcalde, 
Antoni Poveda, amb els joves que han aconseguit guardons 
en les diferents categories d’aquests premis que, amb més 
d’un dècada d’existència, van veure la llum per reconèixer 
la feina dels estudiants de segon de batxillerat que han de 
preparar aquest treball per superar aquest cicle educatiu. Els 
joves reben un premi en metàl·lic d’entre 100 i 300 euros en 
funció del guardó aconseguit.

Àmbit ciències socials, arts i humanitats
1r premi, Del paper al píxel, de Roure Ossó (Ateneu Instructiu); 2n premi, Novel·la històrica. Un episodi de la Revolució Francesa, de Marco Parra (Jaume Salvador i Pedrol); accèssit, La zooteràpia, de Raquel Gil (Francesc Ferrer i Guàrdia) i premi extraordinari al millor treball en llengua estrangera Language Acquisition: an overview, de Cristina Sánchez-Pajares (F. Ferrer i Guàrdia). Finalistes: Pol Trigo, Anna Llaó, 

Elna Vendrell i Sara Ventura

Àmbit científic-tecnològic
1r premi, La fermentació de la cervesa, de Jordina Serra (Ateneu Instructiu) i 2n premi, Neurobiologia i desenvolupament neuronal. Com realitzem judicis morals?, de Laura Gili (J. Salvador i Pedrol). Finalistes: Judith Capdevila, Gabriella Val, Maria Díaz i Carles Ruiz

Àmbit ciutat
1r premi, Estudi tècnic dels mòduls d’un centre de secundària a Sant Joan Despí, d’Alexandre Soto (J. Salvador i Pedrol).
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El Consell dels Infants comença 
a celebrar el 10è aniversari
Els consellers i conselleres participen aquests dies en diferents activitats per 
commemorar que aquest any fa una dècada que va començar a caminar el 
consell que representa els escolars de la ciutat. Durant l’abril i el maig, el 
Consell dels Infants està portant a totes les escoles una exposició itinerant 
que recull la feina que han fet al llarg d’aquests 10 anys, i a més, durant un 
matí, a cada escola, organitzen jocs de tot tipus amb els alumnes de cinquè 
i sisè amb la col·laboració de voluntaris del Banc del Temps i Voluntariat 
de la Gent Gran. A la imatge, els infants de l’escola Roser Capdevila jugant 
amb un dels jocs que ha ingeniat el Consell dels Infants. Aquests dies 
també han participat a la Primavera en bici, i els veurem, al llarg de l’any en 
moltes més activitats.El Consell dels Infants està organitzant jocs a totes les escoles


