
Tècnics de l'Oficina Espanyola
de Patents i Marques (OEPM) im-
parteixen, aquesta setmana, a tra-
vés de l'Agència de Desenvolupa-
ment del Berguedà, xerrades als
diferents centres d'educació se-
cundària de la comarca.

Aquestes xerrades formen part
del Projecte Educatiu de Tecnolo-
gia, Innovació i Treball (PETIT)
que es porta a terme en cinc cen-
tres de secundària de la comarca
del Berguedà (Escola Xarxa, Ve-
druna i INS Guillem de Berguedà
de Berga, l'institut de Puig-reig i
l'INS Pere Fontdevila de Girone-
lla) i arriba a un total de 117 alum-
nes de 3r i 4t d'ESO.

Fonts de l'Agència han recordat
que el projecte Innova PETIT, que
es va implementar per primera
vegada el curs passat, fomenta la
innovació tecnològica, la creativi-
tat i l'esperit emprenedor entre
l'alumnat. 
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Alumnes aprenen
sobre patents i
marques per als
seus projectes
d'emprenedoria
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Les escoles del Berguedà han
començat a rebre les alces repo-
sapeus que ha adquirit el Consell
Comarcal del Berguedà  amb l’ob-
jectiu de millorar la salut postural
dels estudiants que no toquin, li-
teralment, de peus a terra. Es cal-
cula que hi ha entre un 15% i un
20% d’escolars que no ho fan.
Aquest fet pot tenir conseqüèn-
cies negatives posteriorment so-
bre la seva salut, ha explicat a Re-
gió7 el conseller d’Ensenyament
, Llorenç Altozano. Amb aquesta
mesura  l’ens vol posar-hi remei. 

Les alces s’han començat a po-
sar aquest mes, una operació que
continuarà el mes que ve i també
el  de març. Aquest servei  s’adreça
a  tots els alumnes de primer  a sisè
de primària de totes les escoles
públiques i concertades del Ber-
guedà. Es tracta  d’alces reposa-
peus, anomenades  també sit up.
Altozano ha explicat a Regió7 que
es calcula que en faran falta per  a
dos o tres alumnes per cada aula,
d’acord amb les dades estadísti-
ques. 

El conseller d’Educació ha ex-
plicat que un fisioterapeuta de
l'Associació Pro Disminuïts Psí-
quics del Berguedà i un membre
del Taller Coloma són els encarre-
gats d’exposar el funcionament
d’aquest servei. Els membres del
centre especial de treball ajuden
a col·locar-les i també s’han ocu-

pat de fer-ne el seu embalatge. Per
la seva banda, el fisioterapeuta ex-
plica la manera adequada d’utilit-
zar-les.

Fonts del Consell han explicat
que   «s'ha demostrat que cada in-
fant està assegut entre 400 i 800
hores cada curs i hi ha un 15%
d'aquests alumnes que mai no to-
quen de peus a terra, amb les con-
següents problemàtiques futures
que això pot suposar per a la sa-
lut». El conseller Altozano ha ex-
plicat que tot i que les taules i les
cadires on han de seure els alum-
nes són iguals «el mobiliari és es-

tàndard», però les persones no ho
són. Per això s’aposta per les alces
reposapeus per «adequar el mo-
biliari escolar» a les mides de cada
escolar. Altozano ha dit que «és
una solució fàcil i adaptable».
Amb les alces reposapeus  «es mi-
llorarà el to de la columna» dels
escolar que no toquin de peus  a
terra, ha comentat Altozano, que,
a part de conseller d’Ensenya-
ment, de professió és metge.

Aquestes alces reposapeus són
regulables en amplada i alçada,
plegables i s'integren a totes les
cadires de quatre potes. Les alces

sit up les munten i encaixen mem-
bres del Taller Coloma i, acom-
panyats d'un fisioterapeuta, van a
les aules a explicar als alumnes
maneres saludables de seure. A
partir d'aquí, és l'alumne qui de-
tecta si està ben assegut o no, i és
ell qui es regula l'alça.

Fonts del Consell han explicat
que es tracta d'un projecte reco-
negut pel departament de Salut,
departament d'Ensenyament,
Col·legi de Metges i Col·legi de Fi-
sioterapeutes i que està finançat
en un 50% per la Diputació de Bar-
celona, un 25% pels ajuntaments
i un 25% pel Consell Comarcal del
Berguedà.  El cost total de les alces
és de 23.575,83 euros. Aquest pro-
jecte d’àmbit general el lidera l’As-
sociació Sala Puigverd i amb la
col·laboració de l’Associació Pro
Disminuïts Psíquics del Berguedà

El conseller comarcal d’Ense-
nyament ha explicat que aquesta
iniciativa  «hem intentat fer-la de
manera que el guany social i de sa-
lut reverteixi sobre la comarca».
Per això, tot i que les alces es fabri-
quen fora de la comarca, l’emba-
latge, muntatge i la informació  so-
bre el seu bon funcionament va a
càrrec d’agents berguedans. 

El conseller Altozano ha desta-
cat que «ha estat un projecte molt
ben acollit pels ajuntaments». En
el seu dia les alces en qüestió van
generar  polèmica  a Berga, on el
govern de la CUP defensava el cri-
teri que aquest servei havia de ser
per als alumnes de les escoles pú-
bliques i no per als de les concer-
tades. En el ple del mes de juliol
del 2017 va reeixir una proposta
de l’aleshores grup municipal de
CiU per tal que el consistori pa-
gués les alces a totes les escoles de
la ciutat, les públiques i les con-
certades.  
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Les escoles reben els reposapeus per
millorar la salut postural dels escolars
Els programa s’adreça als estudiants de primer a sisè de primària que no toquin de peus a terra
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Un treballador del Taller Coloma posant una de les alces en un centre
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Preparant els reposapeus

Amèlia Alvera és la presidenta
de la nova junta local  de Berga de
l’AECC-Catalunya contra el Càn-
cer.  La presentació de la nova jun-
ta es farà avui, al Casino a les 7 de
la tarda,  amb una conferència so-
bre «Què necessiten saber sobre
el càncer?» a càrrec de l’oncòleg
Jesús Montesinos. També hi ha
serà el regidor de Serveis Socials,

Ivan Sànchez, i  Cristina Salat, vi-
cepresidenta de la junta provin-
cial.

La primera acció prevista de la
nova junta serà la campanya de
prevenció coincidint amb el Dia
Mundial contra el Càncer el  4 de
febrer. A més està preparant la
seva participació a diferents cam-
panyes de prevenció i accions so-
lidaries per recaptar diners.
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Amèlia Alvera, nova presidenta
de la junta contra el càncer 
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ANUNCI

El ple de l’Ajuntament, en sessió de data 13 de novem-
bre del 2017, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la 
modificació de l’article 15 de l’Ordenança de Mercats de 
venda no sedentària pel municipi de Sallent, en el sentit 
de canviar el termini per a 5 anys.

En compliment dels acords plenaris esmentats, 
l’expedient de referència, que inclou el text de la modifi-
cació de l’Ordenança, podrà ser examinat i consultat per 
qualsevol interessat a les oficines municipals tots els 
dies feiners, durant un termini que finalitzarà trenta dies 
hàbils després d’haver estat publicat el present anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació.

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol 
interessat podrà presentar per escrit, davant 
l’Ajuntament, les reclamacions, al·legacions o suggeri-
ments que estimi convenients en relació amb la modifica-
ció de l’Ordenança esmentada. Si no s’hi presenta cap 
al·legació, reclamació o suggeriment en temps i forma, 
l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament de 
manera automàtica, sense tràmit ulterior, sense perjudici 
de la seva publicació oficial, tal com disposen l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 66 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalun-
ya.

L’Alcalde, 
David Saldoni de Tena
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