
El Consell d’Infants de Manresa
va celebrar ahir l’últim ple del
curs - al Centre Cultural
del Casino. La principal tasca de les
escoles participants aquest curs ha
estat projectar dues àrees de jocs:
una, als Dipòsits Vells, i una altra,
al parc de Sant Ignasi. 

Durant el ple, es va fer balanç de
la feina feta amb la presència de
l’alcalde de Manresa, Josep Cam-
prubí; la regidora de Participació
Ciutadana i PEC, Sònia Díaz; les di-
namitzadores del Consell d’In-
fants i els infants que en formen
part. Després, es va inaugurar l’ex-
posició Noves visions del parc de

Sant Ignasi. La mostra recull les
maquetes que han elaborat les
escoles Oms i de Prat, La Font, La
Salle, Joviat, Puigberenguer, Pare
Ignasi Puig, Santa Rosa de Lima,
Ave Maria, Pare Algué i Jeroni de
Moragas, en les quals es pot veu-
re les seves propostes per fer una
part del parc.
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El Consell d’Infants exposa com
vol que sigui el parc de Sant Ignasi

DISSABTE, 9 DE MAIG DEL 2009 | Regió7
SOCIETAT�MANRESA6

Arm Extender, Good Cone,
Hands-Cleaner, Mechinside i
R’move Pen Corrections són els
noms dels projectes guanyadors de
la cinquena edició d’Idees Joves, el
concurs impulsat per l’Ajunta-
ment de Manresa, on enguany
han participat  alumnes de
vuit centres educatius de la ciutat.

El certamen té com a objectius
fomentar la creativitat i la genera-
ció d’idees entre els joves, poten-

ciar actituds positives cap a la cul-
tura emprenedora, fomentar els
valors empresarials i perdre la por
d’assumir riscos. Ahir, després de
mesos de treball dels alumnes
que hi han pres part, la Sala Peti-
ta del Kursaal va acollir l’entrega de
premis. L’acte, que va ser presen-
tat pel periodista Carles Capdevi-
la, va començar a / de  del
matí amb la presentació del cer-
tamen; a / de  Capdevila va
pronunciar la conferència Volem

més emprenedors i menys empre-
nyadors; tot seguit, va tenir lloc l’en-
trega de premis. Entre aplaudi-
ments, rialles i crits de sorpresa,
alumnes i professors van escoltar
els noms dels guanyadors. Sergi
Araez, de l’escola Joviat i qui ha dis-
senyat un bastó recollidor, es va en-
dur  euros pel premi al projec-
te més ben treballat. Carles de la
Fuente, de l’IES Pius Font i Quer,

va recollir el premi (de  euros)
al projecte més innovador, per la
creació d’un estri que fa les fun-
cions de colador i també d’embut.
En la categoria de la millor idea
empresarial, David Vallverdú, de la
Joviat, va ser premiat amb . eu-
ros pel projecte d’una tovalloleta
humida aplicada a productes ali-
mentaris. Finalment, en la cate-
goria de millor pla d’empresa hi va

haver un empat entre els projectes
d’Abel González i Dany Sahbi, de
la Joviat, que van idear un taller i
serveis mecànics, i Marina Badia,
també de la Joviat, pel projecte
d’un bolígraf amb corrector in-
corporat. Els creadors d’aquests
projectes es van dividir el premi de
. euros. De la mateixa mane-
ra, el Pius i la Joviat es van repar-
tir el premi especial al centre.
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Idees Joves premia
una tovalloleta per a
després de menjar i
un bolígraf corrector 

Entre els invents guanyadors també hi ha
un taller mecànic per llogar, un colador que
també fa d’embut i un bastó recollidor
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Imatge de grup dels sis alumnes premiats, dos professors, Carles Capdevila i el regidor Alain Jordà
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Sergi Araez, de la Joviat, ha creat un bastó
recollidor. Araez ha buscat un estri per ajudar a
la gent que té dificultats per ajupir-se. A la
imatge, l’extrem del bastó amb el recollidor.
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ARM EXTENDER
Un bastó que ha d’estalviar ajupir-se
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Carles de la Fuente, del Pius, ha ideat un
estri de cuina que incorpora colador i embut en
una sola peça. De la Fuente ha explicat que la
idea se li va acudir veient cuinar la seva àvia.
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GOOD CONE
Un colador i embut en un sol estri
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David Vallverdú, de l’escola Joviat, amb el
seu projecte pretén acabar amb les mans
brutes després de menjar i proposa que certs
aliments incorporin una tovalloleta humida.

�

HANDSCLEANER
Tovalloletes per a després de menjar

Fer la vida més còmoda de les persones que
habitual utilitzen bolígraf ha estat el propòsit
de l’alumna de la Joviat Marina Badia. Badia ha
dissenyat un boli amb corrector a un extrem.
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RMOVE PEN CORRECTIONS
Bolígraf amb corrector incorporat 
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L’alcalde Camprubí adreça unes paraules als representants del Consell
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DATES DE PREINSCRIPCIÓ
BATXILLERAT I CICLES

De l'11 al 22 de maig

MATRÍCULA: de l'1 al 7 de juliol

Sant Vicenç de Castellet
c/ Bisbe Perelló, s/n

tel. 93 8330751 fax 93 8334306
e-mail: iescastellet@xtec.cat

www.xtec.es/iescastellet

ESO
BATXILLERATS
Ciències de la natura i salut
Tecnològic
Humanístic i social
CICLES DE GRAU MITJÀ
Obres de la construcció (pràctiques en alternança)
Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes

PREINSCRIPCIÓ 
CURS 2009-2010

15  de MAIG
JORNADA DE PORTES OBERTES

COMPRO 
TOT TIPUS DE

VEHICLES

Truqueu només 

gent interessada i a qui

corri pressa vendre

937 337 535
630 275 092


