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El comportament del
consumidor electrònic, a
l'Aula
Aquesta setmana el programa ofereix també una
entrevista a Pere Casals, president de la Cambra de
Comerç

Casals en una foto d'arxiu. Foto: CCM
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El programa de Capital Ràdio Barcelona Aula
d'Economia i Empresa ofereix aquesta
setmana dues entrevistes: una a Joan

Les Bases es donen a conèixer més enllà de
Manresa

Activitats de lleure gratuïtes per a prop de 400
infants

El físic Lluís Torner, protagonista del 'Pessics
de Vida'

Roger Mas, Obeses i Jarabe de Palo passaran
per Manresa

Meandre denuncia la "falta de respecte" pel
patrimoni de pedra seca

Fonollosa instal·la dos nous desfibril·ladors

L'Ajuntament col·labora amb la Cova per
promocionar el Camí Ignasià

Guillem Albà & La Marabunta, al Concert de
Nadal d’Ampans
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Ercros tanca l'ERO tot i l'oposició
dels treballadors de Cardona

Les Bases es donen a conèixer
més enllà de Manresa

Activitats de lleure gratuïtes per a
prop de 400 infants

L'Hospital de dia de Sant Andreu
manté el servei de transport

Morales, professor de la FUB, en què parlarà
sobre models de comportament del
consumidor en el comerç electrònic; i l'altra a
Pere Casals, president de la Cambra de
Comerç i Indústria de Manresa, que tractarà de
l'evolució dels diferents sectors dins l'Estudi
Econòmic del Bages 2017. 

Com sempre, l'editorial i la portada aniran a
càrrec de  Jordi Franch, que exerceix de
presentador i que en aquesta ocasió parlarà
sobre l'ocupació a l'estat espanyol. El programa conté un butlletí d'informació
borsària, a càrrec de Jordi Conca, director dels estudis d'ADE del Campus Manresa
de la UVic-UCC, així com un altre butlletí d'informació econòmica i empresarial
d'actualitat, a càrrec de Noemí Badrenas i Toni Montes. 

Produït a Manresa 
Aula d'Economia i Empresa és un programa coproduït per la UManresa i per TLB
Grup Comunicació. El programa, que és setmanal, s’emet de 12 a 1 del migdia els
dimarts a Capital Ràdio Barcelona (freqüència 101.7 de FM), amb repeticions de
dimecres a divendres.
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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 30/11/2017 a les 10:56

El Concurs d'Aparadors de Nadal
de la Cambra celebra el cinquantè
aniversari

Un aparador participant al concurs de la Cambra de 2016 | Cambra

El tradicional Concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra arriba enguany a la cinquantena edició
amb l'objectiu de superar les xifres de participació de les darreres edicions, en què hi han pres
part una trentena d'establiments comercials de la ciutat. Demà divendres 1 de desembre s'obre el
període d'inscripció per aquesta nova convocatòria que premiarà els millors aparadors nadalencs dels
comerços de Manresa. Un any més, hi haurà dues categories de premis: el premi del jurat i el
premi del públic, que s'escollirà a través d'una votació popular. Els dos premis tenen una dotació
econòmica de 300 euros.

Els comerços que vulguin participar-hi tenen temps fins el 15 de desembre per inscriure's adreçant-
se a la Cambra de Comerç de Manresa personalment, per telèfon o per correu electrònic. En el
moment de la inscripció rebran un cartell que hauran de col·locar en un lloc visible del seu
aparador.

El període de votacions populars s'obrirà el 12 de desembre i s'allargarà fins el 20 de desembre. El
vot s'emetrà a través d'un aplicatiu electrònic al qual es podrà accedir des del web i la pàgina de
Facebook de la Cambra de Comerç de Manresa. Al cartell de participació dels aparadors també hi
constarà un codi QR que conduirà a la pàgina de les votacions. El sistema només permet registrar
un vot per dispositiu, ja sigui fix o mòbil.

Des de la Cambra de Comerç de Manresa s'anima els comerços participants a fer arribar
fotografies dels seus aparadors per tal de difondre-les a través de les xarxes socials i aconseguir
una àmplia participació en les votacions.

El premi del jurat el decidirà un jurat format per professionals vinculats al comerç i la cultura de la
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ciutat. A l'hora de fer les seves valoracions, el jurat tindrà en compte l'impacte comercial,
l'originalitat, la qualitat artística, el missatge, la qualitat artesanal i l'adequació a l'entorn.
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El Concurs d’Aparadors de Na-
dal de la Cambra de Comerç de
Manresa arriba enguany a la cin-
quantena edició amb l’objectiu de
superar les xifres de participació
de les darreres edicions, en què
han pres part una trentena d’esta-
bliments comercials de la ciutat,
segons expliquen els organitza-
dors. Avui s’obre el període d’ins-
cripció per a aquesta nova convo-
catòria que premiarà els millors
aparadors nadalencs dels comer-
ços de Manresa. Com és habitual,
hi haurà dues categories de pre-
mis: el del jurat i el del públic, que
s’escollirà a través d’una votació
popular. Els dos premis tenen una
dotació econòmica de 300 euros.
Els comerços que vulguin partici-
par-hi tenen temps fins al 15 de
desembre per inscriure-s’hi,
adreçant-se a la Cambra de Co-
merç de Manresa personalment,
per telèfon o per correu electrò-

nic. En el moment de la inscripció
rebran un cartell que hauran de
col·locar en un lloc visible del seu
aparador.
El període de votacions populars
s’obrirà el 12 de desembre i s’allar-
garà fins al 20 de desembre. El vot

s’emetrà a través d’un aplicatiu
electrònic al qual es podrà accedir
des del web (www.cambraman-
resa.cat) i la pàgina de Facebook
(www.facebook.com/cambra-
manresa) de la Cambra de Co-
merç de Manresa. Al cartell de

participació dels aparadors tam-
bé constarà un codi QR que con-
duirà a la pàgina de les votacions.
El sistema només permet registrar
un vot per dispositiu, ja sigui fix o
mòbil.
Des de la Cambra de Comerç de
Manresa s’anima els comerços
participants a fer arribar fotogra-
fies dels seus aparadors per tal de
difondre-les a través de les xarxes
socials i aconseguir una àmplia
participació en les votacions.
El premi el decidirà un jurat for-
mat per professionals vinculats al
comerç i la cultura de la ciutat. A
l’hora de fer les valoracions, el ju-
rat tindrà en compte l’impacte co-
mercial, l’originalitat, la qualitat
artística, el missatge, la qualitat ar-
tesanal i l’adequació a l’entorn.

En la darrera edició, el premi va
ser per a El Forn, en la categoria
de millor aparador segons el jurat,
i per a Inllobsa, en la categoria de
vot popular.

REDACCIÓ MANRESA

EL NADAL AL COMERÇ La Cambra de Comerç de Manresa promou un any més el concurs d’aparadors, en què es
donaran dos premis: un atorgat per un jurat integrat per professionals i l’altre que el decidirà el vot popular

El concurs d’aparadors de Manresa
obre la inscripció del 50è aniversari
Els comerços interessats tenen fins al 15 de desembre per participar en el certamen de la Cambra

ARXIU/ROGER JUNYENT

Els guanyadors de la darrera edició del premi

La patronal de la petita i la mit-
jana empresa, Pimec, i Mútua In-
tercomarcal han signat un conve-
ni marc de col·laboració que té
com a objectiu promoure i difon-
dre la cultura preventiva i les bo-
nes pràctiques empresarials entre
les dues entitats, segons han ex-
plicat en una nota.

L’acord, que han signat el secre-
tari general de Pimec, Antoni Ca-
ñete, i el director gerent de Mútua
Intercomarcal, Enric González,
«estableix un marc per portar a
terme futurs projectes de col·la-
boració per a la promoció i difusió
de la cultura preventiva i les pràc-
tiques saludables en l’entorn em-
presarial» El conveni preveu, a
més a més, «la realització d’ac-
cions en diferents punts del terri-
tori que puguin contribuir en la
millor realització de les activitats
pròpies de la patronal i de la mú-
tua». També s’ha establert «col·la-
borar en la difusió d’anuaris i
guies monogràfiques que fomen-
tin les bones pràctiques empresa-
rials entre els treballadors».

REDACCIÓ MANRESA

Pimec i Mútua
Intercomarcal
s’uneixen per
promoure la
cultura preventiva

La factura de la llum per a un
consumidor domèstic mitjà aco-
llit a la tarifa regulada (Preu Vo-
luntari al Petit Consumidor o
PVPC) ha pujat el novembre
l’1,46% respecte a la d'octubre, de
manera que encadena tres ascen-
sos consecutius i aconsegueix el
seu segon import més alt en tot el
2017.

El rebut d'electricitat ha estat al
novembre el 3% més car que fa un
any i la seva nova pujada s'ha pro-
duït després que a l'octubre re-
puntés el 7,48% respecte al setem-
bre, mes en què es van veure in-
terromputs els descensos regis-
trats el juliol i agost. La factura per

a un consumidor tipus –amb una
potència contractada de 4,4 qui-
lowatts i un consum anual de
3.000 quilowatts hora (250 quilo-
watts hora al mes)– s'ha situat al
novembre en 61,04 euros, segons
els resultats del simulador de la
Comissió Nacional dels Mercats i
la Competència (CNMC).

Tot i la pujada del rebut el 3%,
respecte al novembre de l'any pas-
sat, segueix sent el 10,57% més ba-
rat que al gener del 2017, en què
va aconseguir el seu import més
alt en l'any, en arribar a 67,49 eu-
ros. El gener passat, els preus de
l'electricitat al mercat majorista
–que determinen al voltant d'un
terç de la tarifa regulada– van arri-
bar a nivells rècord per l'onada de
fred, l'escassetat de vent i pluja,
així com per la pujada del gas na-
tural, que es va haver d'emprar
més intensament en la generació
per la manca de recurs eòlic i hi-
dràulic.

EFE MADRID

La llum s’incrementa
l’1,46% el novembre i
suma 3 mesos de pujades
El rebut elèctric se situa
en el seu segon import més
alt de tot el 2017, després
del preu del gener

El Montepio de Conductors –ti-
tular de SegurSoci– ha arribat a un
acord amb DAC Bages, segons el
qual l’entitat mutual es fa càrrec
de la gestió de la cartera de clients
d’aquesta corredoria d’assegu-
rances manresana.

Els professionals de DAC, amb
Delfí Aparicio Costa al capdavant,

s’han integrat al Montepio i pres-
ten les funcions a les instal·lacions
centrals de l’entitat, a la plaça de
Sant Jordi de Manresa.   

L’acord ha estat comunicat per
carta als clients de DAC que man-
tenen les pòlisses contractades
amb les mateixes companyies as-
seguradores i condicions. En el
document s’assegura que «la inte-

gració de les pòlisses de DAC Ba-
ges a SegurSoci del Montepio és
una garantia de professionalitat,
confiança i millora de servei».

SegurSoci ofereix una cartera
de serveis que complementen la
missió del Montepio, que és l’as-
sistència jurídica, la reclamació
de danys i la defensa jurídica dels
conductors en cas d’accident.

REDACCIÓ MANRESA

SegurSoci del Montepio integra DAC
Bages a la seva activitat asseguradora

Regió7DIVENDRES, 1 DE DESEMBRE DEL 201730

ECONOMIA

 L'índex de competitivitat en
preus de la indústria
manufacturera catalana en
relació amb els països
industrialitzats durant el segon
trimestre del 2017 es manté
pràcticament estable
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EMPRESA
SALUDABLE

 Espanya es va mantenir el
2016 com el quart productor
de cervesa dels 28 països de la
Unió Europea, més Noruega,
Turquia i Suïssa, en un context
d'augment de la producció i el
consum a la UE
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El concurs d´aparadors de Manresa
obre la inscripció del 50è aniversari
Els comerços interessats tenen fins al 15 de desembre per participar en el certamen de
la Cambra

Redacció 01.12.2017 | 00:01

El Concurs d'Aparadors de Nadal de la Cambra de

Comerç de Manresa arriba enguany a la

cinquantena edició amb l'objectiu de superar les

xifres de participació de les darreres edicions, en

què han pres part una trentena d'establiments

comercials de la ciutat, segons expliquen els

organitzadors. Avui s'obre el període d'inscripció

per a aquesta nova convocatòria que premiarà els

millors aparadors nadalencs dels comerços de

Manresa. Com és habitual, hi haurà dues

categories de premis: el del jurat i el del públic, que

s'escollirà a través d'una votació popular. Els dos

premis tenen una dotació econòmica de 300 euros.

Els comerços que vulguin participar-hi tenen temps fins al 15 de desembre per inscriure-s'hi, adreçant-

se a la Cambra de Comerç de Manresa personalment, per telèfon o per correu electrònic. En el moment

de la inscripció rebran un cartell que hauran de col·locar en un lloc visible del seu aparador.
Comencen a arribar al
Suprem els exconsellers
empresonats, Sànchez i
Cuixart per declarar davant
del jutge

Pimec reconeix els seus
socis més fidels a la
Catalunya Central

«L ́independentisme no havia
entès que la seva feblesa era
el seu caràcter divisiu»
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Compartir a TwitterCompartir a Facebook

El període de votacions populars s'obrirà el 12 de desembre i s'allargarà fins al 20 de desembre. El vot

s'emetrà a través d'un aplicatiu electrònic al qual es podrà accedir des del web (

www.cambramanresa.cat) i la pàgina de Facebook ( www.facebook.com/cambramanresa) de la

Cambra de Comerç de Manresa. Al cartell de participació dels aparadors també constarà un codi QR

que conduirà a la pàgina de les votacions. El sistema només permet registrar un vot per dispositiu, ja

sigui fix o mòbil.

Des de la Cambra de Comerç de Manresa s'anima els comerços participants a fer arribar fotografies

dels seus aparadors per tal de difondre-les a través de les xarxes socials i aconseguir una àmplia

participació en les votacions.

El premi el decidirà un jurat format per professionals vinculats al comerç i la cultura de la ciutat. A l'hora

de fer les valoracions, el jurat tindrà en compte l'impacte comercial, l'originalitat, la qualitat artística, el

missatge, la qualitat artesanal i l'adequació a l'entorn.

En la darrera edició, el premi va ser per a El Forn, en la categoria de millor aparador segons el jurat, i per

a Inllobsa, en la categoria de vot popular.

Més informació

La sud-africana Nel-Peters dóna la cinquena corona de Miss Univers a l'Àfrica

Premien la gestió sanitària i l'equip de Sistema Nerviós de l'Hospital d'Igualada

Atomic et porta a un viatge d'esquí de somni a Àustria

Llévese ahora un DS 5 por 24.000 €

ADS

Llévese ahora un DS 3 por 12.000 €

ADS

L ́Ajuntament de Manresa
tornarà a hissar la bandera
espanyola

El temporal de neu baixa a la
cota dels mil metres a la
Cerdanya

El futurible del Barça Arthur,
rei d ́Amèrica amb el Gremio

Totes les notícies d'Economia

Economia
La llum s'incrementa l'1,46% el
novembre i suma 3 mesos de
pujades
El rebut elèctric se situa en el seu segon import
més alt de tot el 2017, després del preu del gener

Pimec i Mútua Intercomarcal s'uneixen per
promoure la cultura preventiva
La patronal de la petita i la mitjana empresa, Pimec, i Mútua

Intercomarcal han signat un conveni...

SegurSoci del Montepio integra DAC Bages a
la seva activitat asseguradora
El Montepio de Conductors –titular de SegurSoci– ha

arribat a un acord amb DAC Bages, segons el...

La xifra de turistes
estrangers es redueix
el 4,7% a l'octubre
El Govern central relaciona la

baixada de visitants amb el

procés independentista

Acceso restringido: CLIENTE NO
CONFIGURADO
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Ara fa 10 anys
crònica setmanal de com es va inflar la bombolla. 2007-2017
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