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Convocada la segona  
edició del Premi Sèquia
redacció
Manresa

nnn La Fundació Aigües de Man-
resa - Junta de la Sèquia i UManre-
sa-FUB convoquen el segon Premi 
Sèquia per reconèixer persones i 
institucions que comparteixen 
l’esperit constructiu dels impul-
sors d’aquest canal.
El guardó vol ser un reconeixement 
a persones i institucions que donen 
continuïtat a l’esperit constructiu 
dels impulsors de la Sèquia, una 
obra de gran envergadura constru-
ïda el segle XIV que va posar fi als 
problemes d’abastiment d’aigua de 
Manresa. El premi es va convocar 
per primera vegada l’any passat, 
quan la Fundació Universitària del 
Bages (FUB) va assumir l’adminis-
tració de la Festa de la Llum, i es 
va concedir a la cooperativa Men-
gemBages i a Pere Garcia a títol 
pòstum. Com es va anunciar fa 
un any, aquest guardó va crear-se 
amb voluntat de continuïtat per-
què any rere any hi hagués un re-
coneixement a persones i institu-
cions que representen valors com 
l’enginy, la capacitat de diàleg, el 

treball en equip, l’esforç i la ferme-
sa davant l’adversitat per defensar 
causes justes, necessàries i estratè-
giques per al futur de la ciutat. Les 
propostes i candidatures per a la se-
gona edició del premi s’hauran de 
presentar abans del 31 de desem-
bre de 2017. El premi té dues cate-
gories: una per a persones físiques i 
l’altra per a institucions, col·lectius,  
empreses i grups. Entre els requi-
sits que han de tenir els candidats 
és que siguin de Manresa, hi vis-
quin o hi tinguin alguna vincula-
ció significativa i el jurat tindrà en 
compte de manera especial perso-
nes o institucions que actuen des 
de l’anonimat o que són poc cone-
gudes. Les candidatures poden ser 

presentades per entitats, instituci-
ons, empreses o col·lectius o propo-
sades per membres del jurat, que 
estarà format per un representant 
de la FUB, un de l’Ajuntament de 
Manresa, un de la Fundació Aigües 
de Manresa - Junta de la Sèquia, un 
de l’Associació La Misteriosa Llum i 
un del Col·legi d’Advocats de Man-
resa, com a entitat administradora 
de la Festa de la Llum 2018.
Els guardonats en el Premi Sèquia 
tindran un reconeixement públic 
que es farà en el marc de la Festa de 
la Llum, podran signar en el llibre 
d’honor dels manresans hereus de 
l’esperit de la Sèquia i rebran una 
escultura obra de l’artista Ramon 
Oms. n

Manresa demana 
voluntaris per 
atendre els refugiats

nnn La Fundació Germà Tomàs Ca-
net de l’Orde Hospitalari de Sant Jo-
an de Déu incorporarà voluntaris 
als diferents serveis que ofereix a 
Manresa, un dels quals molt pro-
bablement serà el d’acollida a per-
sones refugiades. 
La Fundació està a l’espera que el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social publiqui la resolució defi-
nitiva per a la gestió de 80 places 
per a persones refugiades.
Les persones interessades a regalar 
una part del seu temps i els seus co-
neixements com a voluntàries po-
dran participar en la sessió infor-
mativa del dia 25 d’octubre, a les 18 
h de la tarda, a la Llar Sant Joan de 
Déu, al carrer de les Saleses, 14-16. 
Prèviament, es recomana enviar 

un correu electrònic a solidaritat@
tomascanet.com o un whatsapp al 
número 637 102 855, en què cons-
tin el nom, cognoms i número de 
telèfon.
Les funcions que podran fer els vo-
luntaris poden ser molt variades: 
conversar, fer companyia, ajudar 
el servei de dutxes, fer acompanya-
ment... Llar Sant Joan de Déu és el 
nom que identificarà els diferents 
espais que havien ocupat la con-
gregació de religioses Germanetes 
dels Pobres fins a l’any 2013. Aquest 
complex, que ofereix  serveis a per-
sones vulnerables,  pertany a l’Orde 
de Sant Joan de Déu, la qual delega 
la gestió a la seva Fundació Germà 
Tomàs Canet. Actualment s’hi fan 
treballs de millora a l’espera que el 
govern de l’Estat aprovi oficialment 
aquest espai com a lloc d’acollida 
de refugiats. n
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MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:

Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat

AVUI, COM AL 
SEGLE XIV, 
L’ACTITUD MARCA 
LA DIFERÈNCIA

PREMI
SÈQUIA
2018

XX Congrés de 
Metges i Biòlegs de 
Llengua Catalana

nnn Unes 400 persones entre aca-
dèmics, científics, professionals i 
estudiants de diferents àmbits van 
trobar-se a Manresa durant dos di-
es per posar a debat la situació actu-
al de les polítiques de salut i la llen-
gua als territoris de parla catalana.
És en el marc del XX Congrés de 
Metges i Biòlegs de Llengua Cata-
lana, que es va celebrar els dies 20 
i 21 d’octubre. A l’acte inaugural hi 
van estar presents el conseller de 
Salut de la Generalitat de Catalu-
nya, Antoni Comín, i la consellera 
de Salut al govern de les Illes Ba-
lears, Patricia Gómez, entre altres 
personalitats.
Aquesta és la primera vegada que 
Manresa acull el Congrés de Met-
ges i Biòlegs de Llengua Catalana, 
un esdeveniment que es va cele-
brar per primera vegada l’any 1913 
a Barcelona i que en la seva vintena 
edició pren un relleu especial per-
què la defensa de la llengua catala-
na i dels sistemes de salut d’aquests 
territoris continua sent un repte i 
una necessitat vigent.
La Fundació Alsina Bofill de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i la Funda-
ció Althaia, entitats organitzadores  
del Congrés, han preparat un pro-
grama d’alt nivell amb la partici-
pació de més d’un centenar de 
ponents de reconeguda trajectò-
ria professional dels àmbits de les 

ciències de la vida i de la salut.
És en aquest marc que el conseller 
ha valorat les dades definitives de 
les persones ateses arran de les in-
tervencions policials de l’1-O, i que 
la Conselleria de Salut ha elevat a 
1.066, 991 el mateix dia i 75 en dies 
posteriors, la gran majoria per con-
tusions i ferides, entre les quals hi 
ha dos nens menors d’11 anys, 23 
persones més grans de 79 anys i 12 
agents policials.
Comín ha dit, amb una certa indig-
nació, que això ha de contribuir a 
desmentir certes versions que tre-
uen importància als fets.
CatSalut ha actualitzat aquesta 
xifra de ferits —fins ara n’havia 
comptabilitzat 893—, després de 
finalitzar la recopilació dels diag-
nòstics fins al 4 d’octubre. n
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aLTHaIa


