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Ampans premia la investigació
sobre discapacitat intel·lectual
 És l’únic guardó d’aquestes característiques que s’atorga a l’estat
AMPANS

REDACCIÓ | MANRESA

Reconèixer la feina de persones,
entitats i equips que es dediquen
a la investigació i a la innovació per
millorar l’atenció i la qualitat de
vida dels discapacitats intel·lectuals. Aquest és l’objectiu del premi
a treballs d’investigació i innovació sobre persones discapacitades
intel·lectualment que promou des
de Manresa Ampans amb el patrocini de Laboratoris Esteve. És
l’únic premi d’aquestes característiques i temàtica que es convoca a l’estat espanyol.
El jurat ha atorgat enguany 
premis en dues modalitats:  d’investigació i  d’innovació. Pel que
fa al primer premi d’investigació ha
sigut pel treball Evaluación de las
necesidades de apoyo en niños y
adolescentes con discapacidad intelectual, de Verónica Guillén.
També s’ha volgut reconèixer dues
recerques sobre qualitat de vida familiar i models de participació
per a persones amb discapacitat.
Pel que fa a l’apartat d’innovació, el primer premi ha estat pel treball Proyecto de eliminación de
barreras cognitivas para el ayuntamiento de Campo de Criptana,
que firma de Maria Teresa Rodrí-

Breus
XERRADES

Francesc Homs clou
el cicle Economia i
Independència
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El portaveu del govern català,
Francesc Homs, participarà avui al
vespre a l’acte de cloenda del cicle
de xerrades Economia i Independència. Es farà a les  del vespre a
l’auditori de la Plana de l’Om.
Abans de la intervenció d’Homs hi
haurà una taula rodona en la qual
hi prendran part l’historiador de
l’economia catalana, Francesc Cabanes; l’economista i presidenta
d’Òmnium Cultural, Muriel Casals;
i el doctor en Economia per la
UAB, Modest Guinjoan.
SALUT
Reunió del jurat del Premi d’Investigació i Innovació, a Ampans

La convocatòria guardona
treballs que milloren l’atenció
i la qualitat de vida dels
discapacitats intel·lectuals

guez. Els altres dos guardonats són
treballs sobre centres d’educació i
sobre la millora dels hàbits d’alimentació.
Els primers premis són dotats

amb . euros, i la resta de treballs es publicaran en un llibre.
A l’edició d’enguany, que és la
quarta, s’han presentat  treballs de
recerca i  d’innovació. Es tenen
en compte aquells que milloren l’atenció i la qualitat de vida dels discapacitats intel·lectuals en àmbits com l’educació, el treball, l’atenció diürna, la salut, la intervenció familiar i l’atenció a les residències.

Campanya de prevenció
del càncer de còlon
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La Junta de Manresa de l’Associació Contra el Càncer durà a
terme aquest dissabte una campanya de prevenció del càncer de
còlon repartint fulletons i pòsters
informatius a la xarxa sanitària.
Dissabte se celebra el Dia Mundial
del Càncer de Còlon. Cada any a
Catalunya se’n detecten més de
. casos.

MOBILITAT

Les obres a l’Ateneu
de les Bases causen
canvis de circulació
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Els treballs de canalització per
poder fer arribar el gas al nou
equipament de l’Ateneu de les
Bases provocarà canvis en el trànsit a l’avinguda Bases a partir de dilluns. La canalització afectarà la
calçada a l’alçada dels carrers Pere
Vilella i Guifré el Pilós. S’habilitaran carrils per mantenir els dos
sentits, però es prohibirà el gir a
l’esquerra per anar al Pere Vilella
anant en direcció plaça de la Creu.
SORTIDA

Pedalada per conèixer
la Manresa del XIV
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MBICI ha programat per al diumenge  d’abril una excursió matinal per conèixer la Manresa del
segle XIV. Es visitarà les antigues
muralles, la Seu, el centre d’interpretació del carrer del Balç i el parc
de la Sèquia. La sortida serà a les
 del matí.

