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Gavà, exemple de bones pràctiques al Congrés
Internacional de Ciutats Educadores
L’alcaldessa, ha presentat el projecte de foment de l’emprenedoria “Talent
a les Aules”
El projecte Talent a les Aules ha estat una de les bones pràctiques que s’han presentat al
15è Congrés de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) que aquesta
setmana s’ha celebrat a la ciutat portuguesa de Cascais sota el lema “La ciutat pertany a
les persones”.
Gavà és membre de l’AICE des de l’any 1994, una entitat constituïda com una
estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la
Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta de les ciutats que la componen. La
celebració de congressos internacionals permet aprofundir en el concepte Ciutat
Educadora i les seves aplicacions concretes en les polítiques municipals, així com
reforçar els llaços entre les ciutats associades.
A Cascais, l’alcaldessa Raquel Sánchez ha compartit amb ciutats educadores d’arreu del
món el projecte impuslat pels ajuntaments de Gavà i de Viladecans per fomentar la
cultura emprenedora de forma pedagògica entre l'alumnat dels centres de secundària
d’ambdues ciutats, promovent els valors de la creativitat, la innovació i el treball en
equip perquè puguin desenvolupar les competències bàsiques que els facilitin la
possibilitat d'esdevenir futurs emprenedors.
La iniciativa també persegueix la promoció de l’aprenentatge en la gestió de projectes
empresarials, ampliar la visió dels joves vers el seu entorn laboral, i establir dinàmiques
d’actuació conjunta i de col·laboració entre les ciutats organitzadores.
El Talent a les Aules, que té els seus antecedents en el projecte pilot de l'Ajuntament de
Gavà "Gavà Talent Factory”, està a punt d’encetar la tercera edició. Fins ara hi han
participat 14 centres educatius (7 de Gavà i 7 de Viladecans) i més de 1.500 alumnes de
4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. En aquestes dues
primeres edicions, s’han presentat prop de 550 idees de negoci, 48 de les quals,

prèviament seleccionades, han pres forma com a projecte empresarial gràcies a la
mentoria d’empresaris i empresàries de les dues ciutats, que aporten els seus
coneixements i trajectòria professional.
El projecte premia l’esforç de l’alumnat amb tres premis: el primer, un viatge de 5 dies
a Silicon Valley per al projecte guanyador; un viatge de tres dies a Brussel·les, i un
tercer consistent en una jornada de visites als principals punts de l’ecosistema
empresarial i emprenedor de Barcelona. A més, tots els equips finalistes, 12 per cada
edició, participen en un programa formatiu sobre emprenedoria impartit per una escola
de negocis. Així mateix, el professorat i tutors dels equips participants participen en un
curs experiencial on se’ls ofereixen noves eines i coneixements sobre el món de
l’empresa i l’emprenedoria impartit per experts en aquestes matèries.
Millora de l’èxit educatiu
El projecte “Talent a les aules” s'emmarca en un pla de millora de l'èxit educatiu, que
marca la línia i dóna coherència a totes les accions en educació, les recull i les ordena i
permet tenir una visió conjunta del fet educatiu a la ciutat.
“Talent a les Aules” complementa, a més, el projecte d’iniciació a l’emprenedoria que
es treballa a Primària a través del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola (CUEME),
on alumnat de les escoles l’Eramprunyà i Salvador Lluch creen cooperatives. Es tracta
d’un programa que implica constituir la cooperativa, escollir el producte, produir-lo i,
finalment, vendre’l.

