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Les cooperatives escolars reben el CIF per constituir-se
formalment
300 alumnes de 5è de primària de sis escoles de Mollet, així com el seu
professorat, estaven convocats a l’acte de lliurament dels Codis
d’Identificació Fiscal (CIF). Aquest codi acredita les cooperatives que han
creat en el marc de la 5ena edició del programa Cultura Emprenedora a les
Escoles, impulsat per la Diputació de Barcelona, i Aprendre a Emprendre,
promogut per l’Ajuntament de Mollet del Vallès a través de l’Empresa
Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO)
En aquesta edició hi han assistit més de 250 alumnes de 5è del CEIP Montseny,
Lestonnac, l’Escola Sant Gervasi, l’Agrupació Escolar Anselm Clavé, l’Escola del
Bosc i del Centre d’Estudis Mollet, així com el seu professorat. En total, aquests
centres han creat 9 cooperatives.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar la cultura emprenedora mitjançant la
creació de cooperatives escolars i transmetre als alumnes valors com ara
l’esforç, l’autonomia i la responsabilitat així com la capacitat de presa de
decisions i aprenentatge d’errors.
Durant l’acte de lliurament, el regidor d’Educació i Ocupació, Raúl Broto, ha
remarcat “aquests valors que comporta el procés que esteu fent i que
potencien la responsabilitat social i els models democràtics i de
participació com esteu posant en pràctic aquest curs”. Broto també ha
animat als joves alumnes “a que penseu en les noves tecnologies com una
eina que també pot servir en un futur per crear la vostra pròpia empresa o
negoci”.
Un cop han rebut el document que acredita les cooperatives, els alumnes han
assistit a una taller - xerrada sobre la imatge cooperativa a càrrec del dissenyador
gràfic i emprenedor molletà Joan Vicenç Huguet.
El procés finalitzarà al maig de l’any vinent amb la Fira de les Cooperatives, on
es posaran a la venda els productes que han elaborat destinant els beneficis que
obtinguin a fins socials.
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