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Normas de participación

Un centenar de professionals debaten sobre nutrició de
discapacitats

Sant Gregori (Gironès), 26 set (EFE).- Un centenar de professionals debaten avui a la localitat gironina de Sant Gregori sobre
la millora d'hàbits alimentaris en persones amb discapacitat intel·lectual en el marc d'una jornada que ha inaugurat la consellera
de Benestar Social i Família, Neus Munté.

Segons informa la Generalitat, la trobada reuneix personal d'àmbits com el sanitari, serveis socials, educació i atenció directa a
persones amb discapacitats.

Neus Munté ha destacat que "la problemàtica relacionada amb la mala alimentació, que afecta tota la societat, també ho fa de
manera específica per si situació particular" amb aquest col·lectiu.

Munté ha reclamat a tots els implicats en l'atenció a persones amb discapacitat "un compromís ferm per no convertir la seva
dieta en quelcom monòton, tant en qualitat com en quantitat, que comporti estats de desnutrició o sobrepès, la ingesta
insuficient de determinats nutrients o el consum deficitari d'aigua".

La consellera ha advocat també per fomentar que l'assessorament dietètic formi part del tractament integral dels discapacitats.

Neus Munté ha aprofitat aquest desplaçament a Girona per visitar la seu de l'Organisme de Salut Pública de la Diputació
Provincial 'Dipsalut', que desenvolupa un programa per disminuir els efectes de la crisi sobre la sanitat, segons informa aquesta
institució.

Munté té previst assistir també avui a la nova residència i centre de dia Can Regàs de Girona, que compta amb capacitat per a
48 residents i que ha comportat la incorporació al mercat laboral de 28 professionals de l'àmbit assistencial del sector serveis.
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