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Aquest dijous, jornada sobre responsabilitat social
empresarial a la Cambra

Comptarà amb les empreses Ampans i Moltacte i s’hi presentarà la iniciativa Respon.cat,
impulsada per les Cambres de Comerç, per promoure el desenvolupament de la
responsabilitat social empresarial a Catalunya.
De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa convoca aquest dijous a les empreses del territori a la
jornada  “Territori  socialment  responsable”,  una  sessió  en  què  s’exposaran  diferents
experiències de responsabilitat social  empresarial  i  s’hi  donarà a conèixer  la plataforma
Respon.cat,  una  iniciativa  impulsada  per  les  Cambres  de  Comerç  i  la  Generalitat  amb
l’objectiu de promoure la responsabilitat social empresarial a Catalunya. L’acte començarà a
les 9 del matí i comptarà amb la participació de l’empresa bagenca Ampans i de Moltacte,
amb una important presència a la ciutat de Manresa.

La jornada servirà per explicar el sentit empresarial que té la responsabilitat social per a tot
tipus  d’empreses,  independentment  de  la  seva  mida,  sector  o  titularitat.  L’acte  estarà
conduït per Daniel Ortiz, coordinador de Respon.cat.

La  RSE  o  responsabilitat  social  empresarial  està  definida  per  la  Unió  Europea  com “la
responsabilitat  de  les  empreses  pels  seus  impactes  a  la  societat”.  L’RSE  no  és  un
enfocament filantròpic sinó un aspecte central en la gestió de les empreses més avançades
d’arreu del món, ja que redueix riscos, millora la competitivitat, permet la diferenciació i
genera la confiança de grups d’interès i  de la societat en general, a partir  d’una major
capacitat per gestionar els actius intangibles que aporten valor a l’empresa. Es tracta d’un
àmbit  que  guanya  protagonisme  en  el  món  de  la  gestió  empresarial,  avalat  per  les
polítiques europees en l’àmbit de l’empresa.
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A Manresa aquesta legislatura s'ha fet molta feina en el POUM, amb un equip 
professional que s'ha esforçat a definir i consensuar amb grups polítics, societat civil i 
ciutadans uns objectius generals que marquessin la pauta del Pla, les grans línies i la 
posada al dia de la normativa, d'acord amb les noves necessitats i realitats de la ciutat. 
Fins i tot s'ha consultat a la població sobre un dels temes polèmics. 
 
Però el POUM s'ha encallat a l'hora decisiva, quan la feina tècnica ja tenia forma i 
era el moment de consensuar-la polint detalls. La societat civil estem astorats: no ens 
han explicat a fons la proposta, sols en coneixem pinzellades a través de la premsa 
que no són suficients per valorar-la, i mentrestant intuïm batalles electoralistes dins 
del Consistori que el bloquegen, aprofitant detalls cridaners que serien fàcilment 
modificables amb voluntat d'acord. Si fos així serien ben irresponsables, les cites 
electorals no haurien d'entelar el sentit comú. 
 
No podem paralitzar un instrument tan essencial pel sol fet que els nostres 
representants electes no sàpiguen o no vulguin posar-se d'acord en les coses 
importants. No ens podem permetre llençar per la borda tanta feina i recomençar de 
zero la propera legislatura. 
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La responsabilitat social, bàsica per
a l'estratègia d'empresa

Jornada sobre la responsabilitat social de les empreses. Foto: Cambra

La responsabilitat de les empreses pels impactes que generen al seu entorn és el que s'entén
com a RSE o responsabilitat social empresarial, un element que cada vegada pren més força en
la gestió empresarial i que aquest matí ha estat el tema central d'una jornada a la Cambra de
Manresa. La plataforma Respon.cat, promoguda per Cambres de Comerç i Generalitat i que
agrupa empreses de mides i sectors molt diversos compromeses amb el desenvolupament de la
RSE, ha presentat les seves línies de treball i s'ha obert a la col·laboració amb les empreses de la
comarca.

Daniel Ortiz ha estat la persona que ha parlat en nom de Respon.cat i ha situat la RSE com un
dels eixos centrals de la manera de fer empresa al segle XXI. Ortiz ha vinculat l'èxit d'una
empresa a la situació del seu entorn, i s'ha preguntat si té sentit l'èxit empresarial en una societat
fracassada. Amb l'ajuda de diferents exemples de projectes duts a terme a Catalunya amb
l'ajuda de Respon.cat, ha exemplificat la importància dels territoris en el desenvolupament de la
RSE, per la forta vinculació entre empreses i societat civil. En aquest sentit, ha afirmat que els
territoris socialment responsables són la suma de diferents actors entre els quals les empreses, el
sector públic i la ciutadania.

La jornada també ha permès conèixer de prop dos projectes de RSE amb una forta presència al
Bages. És el cas de les botiges Moltacte, outlets de moda que donen feina a persones amb
malalties mentals. Anna Artazcoz ha estat l'encarregada de parlar d'un projecte que compta amb
tres establiments a Manresa i que col·labora estretament amb empreses de la dimensió del grup
Inditex. Artazcoz ha afirmat que l'enfocament social és el principal objectiu de l'empresa, tot i
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que ha destacat que la gestió ha de ser totalment professional i que els proveïdors els han de
veure "com una botiga més".

Pere Rueda ha parlat en nom d'Ampans i ha exposat l'enfocament que té per a la seva empresa
la RSE que, d'una banda, atén i dóna feina a persones amb discapacitat, però de l'altra també
permet que altres empreses apliquin les seves polítiques de RSE a Ampans. Rueda ha exposat
diferents projectes de RSE desenvolupats a Ampans, i que van des del voluntariat que fan les
pròpies persones amb discapacitat a escoles de la comarca, fins al suport que ofereixen
professionals de la casa a institucions per a la inserció laboral de persones amb discapacitat, o a
la col·laboració amb d'altres empreses per a la millora dels espais de treball d'Ampans.
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La responsabilitat social empresarial, tema de debat en la
jornada a la Cambra de Manresa

La responsabilitat de les empreses pels impactes que generen al seu entorn és el que
s’entén com a RSE o responsabilitat social empresarial, un element que cada vegada pren
més força en la gestió empresarial i que aquest matí ha estat el tema central d’una jornada
a la Cambra de Manresa. La plataforma Respon.cat, promoguda per Cambres de Comerç i
Generalitat i que agrupa empreses de tamanys i sectors molt diversos compromeses amb el
desenvolupament de la RSE, ha presentat les seves línies de treball i s’ha obert a la
col·laboració amb les empreses de la comarca.
De: Redacció  

La jornada de la Cambra ha tingut lloc aquest matí. Foto: Cambra Comerç

La  responsabilitat  de les empreses pels impactes que generen  al  seu  entorn  és el  que
s’entén com a RSE o responsabilitat social empresarial, un element que cada vegada pren
més força en la gestió empresarial i que aquest matí ha estat el tema central d’una jornada
a la Cambra de Manresa. La plataforma Respon.cat, promoguda per Cambres de Comerç i
Generalitat i que agrupa empreses de tamanys i sectors molt diversos compromeses amb el
desenvolupament  de  la  RSE, ha  presentat  les seves línies  de  treball  i  s’ha  obert  a  la
col·laboració amb les empreses de la comarca.

Daniel Ortiz ha estat la persona que ha parlat en nom de Respon.cat i ha situat la RSE com
un dels eixos centrals de la manera de fer empresa al segle XXI. Ortiz ha vinculat l’èxit
d’una empresa a la situació del seu entorn, i s’ha preguntat si té sentit l’èxit empresarial en
una societat fracassada. Amb l’ajuda de diferents exemples de projectes duts a terme a
Catalunya amb l’ajuda de Respon.cat, ha exemplificat la importància dels territoris en el
desenvolupament  de  la  RSE, per  la  forta  vinculació  entre  empreses i  societat  civil.  En
aquest sentit, ha afirmat que els territoris socialment responsables són la suma de diferents
actors entre els quals les empreses, el sector públic i la ciutadania.

La  jornada  també  ha  permès  conèixer  de  prop  dos  projectes  de  RSE  amb  una  forta
presència al Bages. És el cas de les botiges Moltacte, outlets de moda que donen feina a
persones  amb malalties  mentals.  Anna  Artazcoz  ha  estat  l’encarregada  de  parlar  d’un
projecte que compta amb tres establiments a Manresa i  que col·labora estretament amb
empreses de la dimensió del grup Inditex. Artazcoz ha afirmat que l’enfocament social és el
principal  objectiu de l’empresa, tot i  que ha destacat que la gestió ha de ser totalment
professional i que els proveïdors els han de veure “com una botiga més”.

Pere Rueda ha parlat en nom d’Ampans i  ha exposat l’enfocament que té per  a la seva
empresa la RSE que, d’una banda, atén i dóna feina a persones amb discapacitat, però de
l’altra també permet que altres empreses apliquin les seves polítiques de RSE a Ampans.
Rueda ha exposat diferents projectes de RSE desenvolupats a Ampans, i que van des del
voluntariat que fan les pròpies persones amb discapacitat a escoles de la comarca, fins al
suport que ofereixen professionals de la casa a institucions per  a la inserció laboral  de
persones amb discapacitat, o a la col·laboració amb d’altres empreses per a la millora dels
espais de treball d’Ampans.
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ECONOMIA

La responsabilitat de les em-
preses pels impactes que generen
al seu entorn, l’anomenada res-
ponsabilitat social empresarial
(RSE), va ser el tema debatut ahir
en una jornada a la Cambra de
Manresa. La plataforma Res-
pon.cat, promoguda per Cambres
i Generalitat i que agrupa empre-
ses de dimensions i sectors molt
diversos compromeses amb el
desenvolupament de la RSE, hi va
presentar les seves línies de treball
i es va mostrar oberta a col·laborar
amb les empreses del Bages.

Daniel Ortiz, de Respon.cat, va
situar la RSE com un dels eixos
centrals de la manera de fer em-
presa al segle XXI i va vincular l’è-
xit d’una empresa a la situació
del seu entorn. La jornada també
va permetre conèixer de prop dos
projectes de RSE al Bages. És el cas
de les botiges Moltacte, outlets
de moda que donen feina a per-

sones amb malalties mentals, que
va presentar Anna Artazcoz. El
projecte té tres establiments a
Manresa i col·labora estretament
amb empreses de la dimensió del
grup Inditex.

També hi va ser present Am-
pans. En nom d’aquesta entitat
va parlar Pere Rueda, que va ex-
posar diferents projectes de RSE

desenvolupats a Ampans, i que van
des del voluntariat que fan les
persones amb discapacitat a es-
coles de la comarca, fins al suport
que ofereixen professionals de la
casa a institucions per a la inserció
laboral de persones amb discapa-
citat, o a la col·laboració amb d’al-
tres empreses per la millora dels
espais de treball d’Ampans.

REDACCIÓ | MANRESA

La RSE explica les seves
fortaleses a la Cambra

Respon.cat, Moltacte i Ampans parlen de responsabilitat social empresarial

Els ponents de la jornada celebrada ahir a la Cambra

CATPRESS

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha condem-
nat la direcció de l’anoienca Me-
caplast a retornar al Servei Públic
d'Ocupació Estatal l'import de les
prestacions d'atur percebudes pels
treballadors per haver contractat al
mateix temps treballadors aliens a
través de diverses ETT.

En una providència, la sala so-
cial del tribunal rebutja el recurs de
súplica interposat per la direcció de
la companyia contra la sentència
del jutjat social número 12 de Bar-
celona, que va veure el conflicte
col·lectiu presentat pel comitè
d'empresa.

El jutjat social va declarar «in-
justificada» la suspensió col·lecti-

va de contractes de 331 treballa-
dors de la planta de Mecaplast a la
Pobla de Claramunt que l'empre-
sa va acordar en el marc d'un
ERO, i que es va dur a terme entre
el desembre del 2012 i el març del
2013. En aquest període, la com-
panyia va realitzar, gairebé en pa-
ral·lel, 1.176 contractes a través
d'empreses de treball temporal i es
van fer 1.781 hores extres.

El TSJC confirma la condemna
del tribunal social a la direcció de
la companyia, que ara ha d'abonar
als treballadors de plantilla les
quantitats deixades de percebre en
concepte de sou durant els dies de
l'ERO, a més de pagar a l'SPEE les
quantitats que van rebre els em-
pleats com a prestacions per des-
ocupació. La decisió de l'alt tribu-
nal es pot recórrer mitjançant un
recurs de cassació.

Mecaplast es dedica a la fabri-
cació de peces tècniques per a la
transformació de la matèria plàs-
tica en la indústria de l'automòbil.

EFE | BARCELONA

L’empresa anoienca va
suspendre contractes
mentre contractava
treballadors a través d’ETT



Mecaplast, condemnada
a tornar les prestacions
d'atur de la plantilla 
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La borsa espanyola va pujar ahir el 0,76%, de
manera que el seu principal indicador, l'Íbex 35,
recuperava els 10.700 punts, un nivell en el qual
no se situava des de principi d'octubre.

Així, amb el rendiment del bo espanyol a deu
anys per sota de l'1,9% per primera vegada en la
seva història, l'Íbex 35 va sumar 80,60 punts, el
0,76%, fins als 10.727,60 punts, de manera que
els guanys anuals s'eleven al 8,18%.

Després que dimecres la borsa espanyola tren-
qués una ratxa de tres sessions a l'alça, el seu prin-
cipal indicador es tornava a decantar ahir pels
guanys, en línia amb altres mercats europeus, i en
una jornada sense referència des de Wall Street,
tancat per Acció de Gràcies.

La borsa espanyola es decantava pels guanys
gràcies a la dada del PIB espanyol, que va créixer
el 0,5% trimestral entre juliol i setembre, i el de
desocupació d'Alemanya, que ha de romandre es-
table el novembre, segons s'esperava.

També es va donar a conèixer el fet que la con-
fiança en la situació econòmica d'Espanya per part
de consumidors i empresaris va augmentar el no-
vembre.

El president del Banc Central Europeu, Mario
Draghi, ha insistit que està disposat a adoptar me-
sures addicionals «si fos necessari» per contra-
restar la baixa inflació de l'eurozona, mentre que
el vicepresident, Vítor Constancio, va dir que si
l'entitat es decideix per comprar deute sobirà no

ho farà per ajudar països específics, sinó per im-
pulsar el ritme monetari i el seu balanç.

Es tractaria d'un programa de compra de deute
«a gran escala per al conjunt de la zona de l'euro»,
segons Constancio, que ha insistit que el BCE està
preparat per comprar deute sobirà a principi de
l'any si considera necessari.

Per la seva banda, el barril de petroli Brent queia
fins a mínims del 2010, a 74 dòlars, després que
l'OPEP no hagi pogut arribar a un acord sobre la
reducció de la producció del cru.

A la resta d'Europa, París va pujar el 0,20%; Milà,
el 0,81%; Frankfurt, el 0,60%, mentre que Londres
va perdre el 0,09%.

Entre els grans valors de l'Íbex 35, Telefónica va
pujar l’1,15%; Iberdrola, el 0,77%; Inditex, el
0,61%; Santander, el 0,59%; i BBVA, el 0,50%,
mentre que Repsol va perdre l’1,36%.

L’Íbex torna a nivells de l’octubre

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 3.810 0.00 7.150 3.810
B. BILBAINAS 6.250 0.00 7.450 6.250
CARTERA REA 1.790 -9.60 2.100 1.450
CEVASA 131.850 0.00 148.000 106.946
CIRCULO V.M. 6.120 0.00 6.120 6.120
CLH S/D 34.500 0.00 35.530 24.211
D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500
DAMM 5.500 -0.90 5.600 4.069
FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950
HULLERA V.L. 0.550 0.00 1.940 0.550
IN.M.BARCINO 1.340 0.00 1.580 1.340
INVERFIATC 0.290 0.00 0.500 0.210
LIBERTAS 7 2.350 0.00 2.850 1.000
LIWE ESP. 10.000 0.00 10.000 10.000
MOLINS 7.540 0.00 8.047 7.142
U.EUROPEA I. 3.280 0.00 3.900 2.850
URBAR 0.500 0.00 0.800 0.480

Abengoa B 2,034 -4,86 2,158 2,020 31.810.218 4,730 0,900
Abertis 17,095 1,30 17,125 16,890 20.954.914 17,125 13,447
Acciona 59,120 -0,20 59,620 58,810 9.003.025 67,780 38,165
ACS 28,500 0,58 28,595 28,255 15.714.098 33,791 20,953
Amadeus 31,990 1,83 32,000 31,460 42.000.358 32,535 25,210
ArcelorMittal 9,926 -1,14 10,015 9,853 14.244.739 13,256 9,010
Banco Popular 4,491 1,29 4,508 4,417 25.333.379 5,923 3,904
Banco Sabadell 2,283 1,42 2,292 2,252 36.254.788 2,713 1,714
Bankia 1,413 1,65 1,418 1,393 24.898.605 1,627 0,900
Bankinter 7,134 1,29 7,149 7,020 31.505.773 7,200 4,133
BBVA 8,576 0,50 8,610 8,502141.279.530 9,823 7,874
BME 33,290 -0,63 33,640 33,285 4.585.935 35,733 24,034
Caixabank 4,440 1,44 4,440 4,375 36.331.183 4,940 3,298
Dia 5,578 -0,39 5,637 5,511 19.524.239 6,937 4,479
Enagas 26,910 0,35 27,190 26,810 26.926.194 27,190 17,563
FCC 15,840 3,50 16,250 15,610 19.738.412 21,920 12,415
Ferrovial 16,365 0,83 16,405 16,235 23.615.363 16,405 12,358
Gamesa 8,486 0,44 8,616 8,470 25.661.662 9,920 6,442

Gas Natural 22,995 0,86 23,160 22,660 29.561.982 24,445 16,303
Grifols 36,315 1,99 36,440 35,580 11.390.218 42,530 27,910
IAG 5,761 4,56 5,770 5,491 20.758.430 5,770 3,850
Iberdrola 5,907 0,77 5,933 5,851108.415.041 5,933 4,258
Inditex 23,265 0,61 23,320 23,050 57.946.009 23,671 19,082
Indra 8,410 -0,27 8,499 8,370 16.244.692 14,656 7,560
Jazztel 12,780 -0,16 12,815 12,775 26.140.061 12,860 7,210
Mapfre 2,941 1,07 2,949 2,911 10.790.629 3,372 2,399
Mediaset 9,771 -0,46 9,885 9,655 19.175.401 10,360 7,281
OHL 21,795 1,73 21,960 21,200 21.241.364 34,215 19,100
REC 72,760 0,39 72,980 71,950 27.023.447 73,120 42,389
Repsol 18,170 -1,36 18,510 18,045179.674.781 19,675 15,697
Sacyr 3,239 -0,03 3,304 3,232 16.608.045 5,389 2,659
Santander 7,183 0,59 7,195 7,127216.981.955 7,791 5,527
T Reunidas 38,970 -2,58 40,170 38,900 10.352.069 45,851 35,900
Telefónica 12,740 1,15 12,740 12,565172.453.599 12,800 10,191
Viscofan 46,200 0,46 46,640 46,000 7.867.545 48,360 35,622

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)      MÀXIM             MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)      MÀXIM             MÍNIM                VOLUM                MÀX. 12M       MÍN. 12M Els més contractats

Santander 7,141 7,183 +0,59 216.981.955

Repsol 18,420 18,170 -1,36 179.674.781

Telefónica 12,595 12,740 +1,15 172.453.599

BBVA 8,533 8,576 +0,50 141.279.530

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

IAG 5,510 5,761 +4,56 20.758.430

FCC 15,305 15,840 +3,50 19.738.412

Grifols 35,605 36,315 +1,99 11.390.218

Amadeus 31,415 31,990 +1,83 42.000.358

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Abengoa "B" 2,138 2,034 -4,86 31.810.218

T Reunidas 40,000 38,970 -2,57 10.352.069

Repsol 18,420 18,170 -1,36 179.674.781

ArcelorMittal 10,040 9,926 -1,14 14.244.739

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,247
0,793

1,202
146,866

Mibor 0,338
Euríbor 0,338

IRS 0,459
IRPH Conjunt Entitats 2,819

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Euros/unça
Or Madrid Manufact. Inv. euro/kg

960,67
34.590

959,20

34.540

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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La RSE explica les seves fortaleses a la Cambra
Respon.cat, Moltacte i Ampans parlen de responsabilitat social empresarial

28.11.2014 | 00:00

REDACCIÓ | MANRESA La responsabilitat de les

empreses pels impactes que generen al seu

entorn, l'anomenada responsabilitat social

empresarial (RSE), va ser el tema debatut ahir en

una jornada a la Cambra de Manresa. La

plataforma Respon.cat, promoguda per Cambres

i Generalitat i que agrupa empreses de

dimensions i sectors molt diversos compromeses

amb el desenvolupament de la RSE, hi va

presentar les seves línies de treball i es va

mostrar oberta a col·laborar amb les empreses del Bages.

Daniel Ortiz, de Respon.cat, va situar la RSE com un dels eixos centrals de la manera de fer empresa al

segle XXI i va vincular l'èxit d'una empresa a la situació del seu entorn. La jornada també va permetre

conèixer de prop dos projectes de RSE al Bages. És el cas de les botiges Moltacte, outlets de moda

que donen feina a persones amb malalties mentals, que va presentar Anna Artazcoz. El projecte té tres

establiments a Manresa i col·labora estretament amb empreses de la dimensió del grup Inditex.
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ganar más de 9500€ al mes.
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Planes ME JUBILHARÉ

Hasta un 2% en efectivo de tu
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Pensiones y Ahorro ME
JUBILHARÉ
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La Cambra convoca el Concurs
d'Aparadors de Nadal
Un  any més, els ciutadans podran escollir l'aparador que més els agradi

La Cambra de Comerç de Manresa ha convocat una nova edició del Concurs d'Aparadors de
Nadal, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de la ciutat en unes dates de gran activitat. A partir
de dilluns 1 de desembre i fins el dia 15 tots els establiments de la ciutat que vulguin participar-hi
poden inscriure's gratuïtament al concurs. Per a fer-ho, cal que s'adrecin a la Cambra al telèfon
93 872 42 22 o bé per correu electrònic a jmonge@cambramanresa.org. En el moment
d'inscriure's, se'ls lliurarà un rètol que hauran de col·locar al seu aparador.

Un any més, els ciutadans podran fer sentir la seva veu a l'hora d'escollir els guanyadors del
concurs. I és que a més dels premis del Jurat, que seran escollits per un jurat format per
professionals del món del comerç i el disseny, hi haurà els premis del Públic, que sortiran de les
votacions electròniques fetes pels ciutadans. Per registrar aquests vots es posarà en marxa una
aplicació electrònica a la qual s'accedirà des del web de la Cambra (www.cambramanresa.com) o
bé des del codi QR que lluïran els aparadors participants. Les votacions del públic podran fer-se
a partir del dijous 11 de desembre.

Els premis s'entregaran el dia 18 de desembre en un acte a la Cambra. Els premis del Jurat
estaran dotats amb 250 euros per al primer i 50 euros per al segon i el tercer, mentre que els
premis del Públic seran de 150 euros per al primer i 50 per al segon i el tercer. El concurs
compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la UBIC.
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Convocat el Concurs d’Aparadors de Nadal de Manresa

El dilluns 1 de desembre s’obre el període d’inscripcions.

La Cambra de Comerç de Manresa ha convocat una nova edició del Concurs d’Aparadors de
Nadal, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de la ciutat en unes dates de gran activitat. A
partir de dilluns 1 de desembre i fins el dia 15 tots els establiments de la ciutat que vulguin
participar-hi poden inscriure’s gratuïtament al concurs. Per a fer-ho, cal que s’adrecin a la
Cambra al telèfon 93 872 42 22 o bé per correu electrònic a jmonge@cambramanresa.org.
En el moment d’inscriure’s, se’ls lliurarà un rètol que hauran de col·locar al seu aparador.

Un any més, els ciutadans podran fer sentir la seva veu a l’hora d’escollir els guanyadors del
concurs. I és que a més dels premis del Jurat, que seran escollits per un jurat format per
professionals del món del comerç i el disseny, hi haurà els premis del Públic, que sortiran de
les votacions electròniques fetes pels ciutadans. Per registrar  aquests vots es posarà en
marxa  una  aplicació  electrònica  a  la  qual  s’accedirà  des  del  web  de  la  Cambra
(www.cambramanresa.com) o bé des del codi QR que lluïran els aparadors participants. Les
votacions del públic podran fer-se a partir del dijous 11 de desembre.

Els premis s’entregaran el dia 18 de desembre en un acte a la Cambra. Els premis del Jurat
estaran dotats amb 250 euros per al primer i 50 euros per al segon i el tercer, mentre que
els premis del  Públic seran de 150 euros per al  primer i  50 per al  segon i  el  tercer. El
concurs compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i la UBIC.
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