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S'obren les votacions del públic
per al concurs d'aparadors de Nadal
En aquests moments hi ha 16 comerços concursants però es preveu que s'ampliï ja
que el termini d'inscripció finalitza el dimarts

El concurs d'aparadors de Nadal de Manresa obre demà les votacions del públic que, com ja és
habitual, es faran per internet a través d'un enllaç al qual es pot accedir des del web de la Cambra
o bé llegint amb un dispositiu mòbil el codi QR que llueixen els aparadors participants. La votació
és oberta a tothom però cal tenir en compte que només es podrà emetre un vot per dispositiu. El
termini per a què el públic esculli quin és el seu aparador preferit s'acabarà el dimecres 16 de
desembre a les 12 de la nit.

El concurs, que enguany arriba a la 48ena edició, té en aquests moments 16 comerços participants
que són: Nins, Visual Òptica, Electrodomèstics Màrquez, L'Espardenyeria, Tot a Pes, Forn de
Cabrianes (amb 2 establiments concursants), La Lionesa, Personal i Intransferible, Vins Alsina,
Loteria Les Bases, Somnis, Nounat, Llibreria Papasseit, Joieria Copernic i Inllobsa. Es preveu,
però, que el nombre de concursants augmenti ja que el termini d'inscripció s'allargarà fins el dia 15
de desembre. El 16, el mateix dia en què es tanquen les votacions del públic, serà el dia que el
jurat farà el recorregut per valorar els aparadors participants. En aquesta edició, el jurat està integrat
per Joan Barbé, guionista i escriptor, Olga Boniquet, representant de la UBIC Manresa, i Josep
Maria Monge, representant de la Cambra de Comerç de Manresa.

Els guanyadors es coneixeran el dia 17 de desembre en l'acte de lliurament de premis que tindrà
lloc a la Cambra. Hi haurà tres premis del jurat, dotats amb 250, 50 i 50 euros; i tres premis del
públic, dotats en 150, 50 i 50 euros.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/56299/obren/votacions/public/al/concurs/aparadors/nadal

http://www.cambramanresa.org


El contenido de esta página requiere una versión má
Adobe Flash Player.

Els alumnes de l’Escola Paidos experimenten durant la Setmana de la Ciència Sallent organitza
un Nadal ple d'activitats Fibracat ja opera a Callús Esgotades les entrades per veure

Susana Sheiman & Open Gate Quintet al Kursaal Divendres s’obren les votacions del públic per
al concurs d’aparadors de Nadal de Manresa Aquest cap de setmana arrenca el Nadal amb la
Fira de Santa Llúcia i el Pessebre Vivent del Balç Un ferit greu en una explosió de gas butà a
Sant Vincenç de Castellet Presentació a Manresa de la campanya de nevades a la Catalunya

Central Manresa es mobilitza un any més amb la Marató de TV3 El col·legi d'advocats
presenta l'exposició “Catalunya Bombardejada” 

| 11 de des

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

Manresa   10/12/2015

Divendres s’obren les votacions del públic per al concurs
d’aparadors de Nadal de Manresa
Es faran a través d’un enllaç al qual es pot accedir des del web de la Cambra o bé des del codi
QR que llueixen els aparadors participants.
De: Redacció  

El concurs d’aparadors de Nadal de Manresa obre demà les votacions del públic que,
com ja és habitual, es faran per internet a través d’un enllaç al qual es pot accedir des
del web de la Cambra (www.cambramanresa.org) o bé llegint amb un dispositiu mòbil
el codi QR que llueixen els aparadors participants. La votació és oberta a tothom però
cal tenir en compte que només es podrà emetre un vot per dispositiu. El termini per a
què  el  públic  esculli  quin  és  el  seu  aparador  preferit  s’acabarà  el  dimecres  16  de
desembre a les 12 de la nit.

El concurs, que enguany arriba a la 48ena edició, té en aquests moments 16 comerços
participants que són: Nins, Visual Òptica, Electrodomèstics Màrquez, L’Espardenyeria,
Tot a Pes, Forn de Cabrianes (amb 2 establiments concursants), La Lionesa, Personal i
Intransferible,  Vins  Alsina,  Loteria  Les  Bases,  Somnis,  Nounat,  Llibreria  Papasseit,
Joieria Copernic i Inllobsa. Es preveu, però, que el nombre de concursants augmenti ja
que el termini d’inscripció s’allargarà fins el dia 15 de desembre. El 16, el mateix dia en
què es tanquen les votacions del públic, serà el dia que el jurat farà el recorregut per
valorar els aparadors participants. En aquesta edició, el jurat està integrat per Joan
Barbé, guionista i escriptor, Olga Boniquet, representant de la UBIC Manresa, i Josep
Maria Monge, representant de la Cambra de Comerç de Manresa.

Els guanyadors es coneixeran el dia 17 de desembre en l’acte de lliurament de premis
que tindrà lloc a la Cambra. Hi haurà tres premis del jurat, dotats amb 250, 50 i 50
euros; i tres premis del públic, dotats en 150, 50 i 50 euros.
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La compravenda d’habitatges
als municipis de més de 5.000 ha-
bitants de la Catalunya Central
va tancar el tercer trimestre de
l’any amb 532 operacions, el 40%
més que el mateix període del
2014, quan se’n van fer 381. D’a-
questa manera, les transaccions
immobiliàries al territori central
van experimentar el millor tercer
trimestre des del 2009, quan se’n
van registrar 570, segons l’esta-
dística d’operacions de compra-
venda que ahir va fer pública el mi-
nisteri de Foment.

En termes intertrimestrals, el
nombre de compravendes va dis-
minuir en 101 operacions respec-
te del segon trimestre de l’any, fet
que suposa una retallada del 16%.
Amb tot, en el conjunt del 2015
s’havien fet, fins a final de setem-
bre, 1.643 operacions de compra-
venda, fet que suposa pràctica-
ment el 30% més de les operacions
acumulades en aquest mateix pe-
ríode l’any passat, quan se’n van re-
gistrar 1.272. Les més de 1.600
operacions registrades en els nou
primers mesos de l’any suposen, a
més, el millor acumulat des de
l’any 2010, quan en el mateix pe-
ríode se’n van fer 1.958.

Entre les capitals de comarca,
Manresa va tancar el tercer tri-
mestre amb 111 operacions, el
44,2% més que en el mateix pe-
ríode de l’any anterior, però prop
del 10% menys que un trimestre

enrere. A Igualada, es van registrar
62 operacions, el 32% més que
un any abans i només el 6,1%
menys que el trimestre anterior. A
Berga, el tercer trimestre es va
tancar amb 17 operacions, el 21%
més que un any enrere i el 26%
menys que el trimestre anterior. A
Puigcerdà també va créixer inter-
anualment el nombre d’opera-
cions, ja que es van doblar les 11 re-
gistrades el tercer trimestre del
2014. A la capital de la Cerdanya,
el mercat també va experimentar
un creixement intertrimestral, del
28%. A la Seu també es va créixer
en termes interanuals, el 71,4%, i
va minvar el nombre d’operacions
respecte de l’any abans (-40%).
En l’única capital de comarca on
va decréixer en termes interanuals
el ritme d’operacions va ser a Sol-
sona, on es van registrar tan sols 8
compravendes, el 27% menys que
un any enrere. També va ser ne-
gatiu el registre intertrimestral
(-16%).

En el conjunt de l’estat, la com-
pravenda d'habitatges va créixer el
16,3% el tercer trimestre fins a
comptabilitzar 93.528 transac-
cions, encandenant així el seu setè
trimestre consecutiu d'increments
interanuals i el tercer millor tri-
mestre des del 2009. Atenent a
les xifres registrades en el segon tri-
mestre de l'any, quan es van comp-
tabilitzar 107.043 operacions, la
compravenda d'habitatges va bai-
xar el 12,6% el tercer trimestre.
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La venda d’habitatges creix el 40% a les
principals poblacions del territori central

Les operacions als municipis de més de 5.000 habitants viuen el millor tercer trimestre des del 2009

Municipis de més 2015 2014        dif. trimestral    dif. anual
de 5.000 habitants 3r trim. 2n trim. 3r trim (%) (%)

Abrera 12 21 13 -42,9 -7,7

Artés 10 9 1 11,1 900

Berga 17 23 14 -26,1 21,4

Capellades 3 11 2 -72,7 50

Esparreguera 49 48 30 2,1 63,3

Igualada 62 66 47 -6,1 31,9

Manresa 111 123 77 -9,8 44,2

Martorell 46 29 39 58,6 17,9

Masquefa 14 25 12 -44 16,7

Moià 13 11 5 18,2 160

Navarcles 14 11 6 27,3 133,3

Navàs 5 9 5 -44,4 0

Olesa de Montserrat 32 50 26 -36 23,1

Piera 24 27 13 -11,1 84,6

Sallent 8 5 5 60 60

Sant Esteve Sesrovires 14 11 5 27,3 180

Sant Fruitós de Bages 8 12 7 -33,3 14-3

Sant Joan de Vilatorrada 8 15 8 -46,7 0

Sant Vicenç de Castellet 6 16 7 -62,5 -14,3

Santa Margarida de Montbui 14 23 10 -39,1 40

Santpedor 8 18 9 -55,6 -11,1

Súria 4 4 4 0 0

Vilanova del Camí 7 19 7 -63,2 0

Puigcerdà 23 18 11 27,8 109,1

La Seu d’Urgell 12 20 7 -40 71,4

Solsona 8 9 11 -11,1 -27,3

Total 532 633 381 -16 39,6
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 CaixaBank Research, el
servei d'estudis de CaixaBank,
creu que l'economia espanyola
creixerà el 2,7% el 2016, tres
dècimes menys de l’estimat pel
govern i que generarà 400.000
llocs de treball.

2,7%
L’ORGANITZACIÓLA TENDÈNCIAEL SECTOR

Marcadors
LA PREVISIÓ DE

CREIXEMENT PER AL
2016 DE CAIXABANK

RESEARCH

 El gasoil s'ha abaratit l’1,14%
en l'última setmana i el litre es
ven de mitjana a 1,039 euros a
les estacions de servei de
l’estat, fet que suposa tornar als
nivells de fa més de cinc anys,
al principi de març del 2010.

Gasoil

EL PREU SE SITUA A
NIVELLS DE

COMENÇAMENT DEL
2010

 El president de Pimec, Josep
González, va anunciar ahir que
la patronal que lidera no tornarà
a intentar una fusió amb
Foment en el futur ja que les
dues organitzacions tenen
sentit per si soles 

Pimec

DESCARTA TORNAR
A INTENTAR UNA

FUSIÓ AMB FOMENT
DEL TREBALL

EL MERCAT IMMOBILIARI Les transaccions immobiliàries als municipis de més de 5.000 habitants de la
Catalunya Central durant els tres primers mesos de l’any van experimentar un volum (532) al qual no s’arribava,
en aquest període concret, des del mateix període del 2009, quan es van fer 570 operacions
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Compravenda d'habitatges al territori central

El concurs d’aparadors de Nadal
de Manresa obre avui les votacions
del públic, que, com en altres edi-
cions, es faran per Internet a través
d’un enllaç al qual es pot accedir
des del web de la Cambra
(www.cambramanresa.org) o bé
llegint amb un dispositiu mòbil el
codi QR als aparadors partici-
pants. La votació és oberta a tot-
hom però només es podrà emetre
un vot per dispositiu. El termini
perquè el públic triï el seu apara-
dor preferit s’acabarà dimecres 16
de desembre a les 12 de la nit.

El concurs, que enguany arriba
a la 48a edició, té en aquests mo-
ments 16 comerços participants:
Nins, Visual Òptica, Electrodo-
mèstics Màrquez, L’Espardenyeria,
Tot a Pes, Forn de Cabrianes (amb
2 establiments concursants), La
Lionesa, Personal i Intransferible,
Vins Alsina, Loteria Les Bases,
Somnis, Nounat, Llibreria Papas-
seit, Joieria Copèrnic i Inllobsa. Es
preveu, però, que el nombre de
concursants augmenti ja que el ter-
mini d’inscripció s’allargarà fins al
dia 15 de desembre. El 16, el ma-
teix dia en què es tanquen les vo-
tacions del públic, serà el dia que
el jurat farà el recorregut per va-
lorar els aparadors participants. En
aquesta edició, el jurat és integrat
per Joan Barbé, guionista i escrip-
tor, Esther Boniquet, dinamitza-
dora de Manresa +Comerç, i Josep
Maria Monge, representant de la
Cambra de Comerç de Manresa.

Els guanyadors se sabran el dia
17 de desembre en l’acte de lliu-
rament de premis que tindrà lloc
a la Cambra. 
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