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Obertes les votacions populars del
Concurs d'Aparadors de Nadal de
la Cambra

Els aparadors manresans tornen a mostrar-se pel concurs i per Nadal | Cambra

Aquest dimarts 12 de desembre s'obre el termini per a les votacions populars del 50è Concurs
d'Aparadors de Nadal organitzat per la Cambra de Comerç de Manresa. L'aplicatiu per registrar
els vots estarà actiu des d'aquesta mitjanit i fins a les 12 de la nit del dimecres 20 de desembre en
un enllaç al qual es podrà accedir des del web de la Cambra, la pàgina de Facebook o el compte de
Twitter [twitterfollow]cambramanresa[/twitterfollow]. El sistema permet emetre un únic vot per
dispositiu fix o mòbil.

En aquests moments ja hi ha dinou comerços inscrits al concurs però es preveu que el nombre total
de participants augmenti ja que hi ha temps fins aquest divendres perquè se n'hi apuntin de
nous. Els establiments participants fins ara són la perruqueria El Serrell, les pastisseries El Cigne,
Loteria de les Bases, Puigbertran, Nounat, Forn de Cabrianes (Muralla del Carme i La Lionesa),
Les Sabatilles Vermelles, Elde, El Manetes, El Caribú, Perruqueria Caché, Joan Soler,
Electrodomèstics Màrquez, El Forn, Neus Suárez, Llibreria Papasseit i Teatre Els Carlins. Tots
els comerços inscrits llueixen un cartell de participació amb un codi QR que permet accedir
directament a l'aplicatiu per votar.

Els guanyadors del concurs es coneixeran el dia 22 de desembre en un acte que tindrà lloc a la
Cambra de Comerç de Manresa. Hi haurà un premi de 300 euros per a l'aparador escollit pel
públic i un altre també de 300 euros per a l'aparador escollit pel jurat.
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/72103/obertes/votacions/populars/concurs/aparadors/nadal/cambra
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La cooperativa de Manresa Fent
País ja supera les 30.000 capses re-
gal venudes des que va arrencar
la seva activitat l'abril de l'any
2013. Es tracta d'una capsa regal
que ofereix paquets de lleure per
a famílies i en aquests moments
la cooperativa té una xarxa de dis-
tribució de 400 punts de venda
arreu del territori català. Segons
informa Fent País en un comuni-
cat, la cooperativa preveu tancar
l'any 2017 amb una facturació
d'un milió d'euros i un creixement
del 20%.

Entre les propostes del que
s’ofereix a les capses regal de Fent
País hi ha, per exemple, una garoi-
nada a bord d'un veler d'època,
una observació astronòmica al Pi-
rineu amb tast de licors, una ruta
per petits pobles de l'Empordà en
bici elèctrica o una visita a una
cerveseria artesana. Com a nove-
tat, Fent País ha incorporat la pos-
sibilitat de regalar experiències
fora de la capsa regal i també la
compra de lots de productes de la
terra. 

Fent País assegura que les seves
propostes tenen dos elements en
comú: el «compromís social» de
totes les empreses que formen
part del catàleg d'experiències i

l'interès per descobrir el territori
d'una manera «autèntica i respec-
tuosa». Fonts de la cooperativa
manresana asseguren que, a dife-
rència de les tradicionals caixes
d'experiències, ells no ofereixen
«conduccions en Ferrari, ni trac-
taments de luxe, ni tampoc pro-
postes procedents de grans grups
hotelers». A Fent País «hi predo-
minen els masos de turisme rural
catalans, els restaurants que cui-

nen amb producte local, les visites
a cellers», entre d'altres. 

Com a novetat, la cooperativa
manresana ha introduït al seu
web la possibilitat de regalar ex-
periències fora de la capsa regal.
Fins ara, Fent País tenia la limita-
ció d'oferir propostes que s'ajus-
tessin als diferents preus de les
caspes regal, però a partir d'ara
s'obre la porta a poder regalar
caps de setmana temàtics o expe-

riències estacionals amb tot in-
clòs. A més, a partir d'ara també
es poden comprar lots de produc-
tes de la terra a través de la pàgina
web de Fent País amb l'objectiu de
reivindicar els petits productors
del territori. 

Fent País va néixer de la inicia-
tiva de cinc joves bagencs amb
l'objectiu de crear una xarxa de
petites empreses turístiques arre-
lades al territori. 

ACN MANRESA

La manresana Fent País tancarà l'any
amb una facturació d’un milió d’euros
La cooperativa ja ha venut més de 30.000 capses regal, que distribueix en 400 punts de tot el país

ACN

Primer pla de la capsa regal, al fons, les oliveres de Migjorn

Avui s’obre el termini per a les
votacions populars del 50è Con-
curs d’Aparadors de Nadal orga-
nitzat per la Cambra de Comerç
de Manresa. L’aplicació per regis-
trar els vots estarà activa fins a les
12 de la nit del dimecres 20 de de-
sembre en un enllaç al qual es po-
drà accedir des del web
www.cambramanresa.cat, la pà-
gina facebook.com/cambraman-
resa o el compte de Twitter
@cambramanresa. 

El sistema permet emetre un
sol vot per dispositiu fix o mòbil.
En aquests moments ja hi ha 19
comerços inscrits al concurs però
es preveu que el nombre de par-
ticipants augmenti, ja que hi ha
temps fins divendres perquè se
n’hi apuntin de nous. Els establi-
ments participants fins ara són la
perruqueria El Serrell, les pastis-
series El Cigne, Loteria de les Ba-
ses, Puigbertran, Nounat, Forn de
Cabrianes (Muralla del Carme i La
Lionesa), Les Sabatilles Verme-
lles, Elde, El Manetes, El Caribú,
Perruqueria Caché, Joan Soler,
Electrodomèstics Màrquez, El
Forn, Neus Suàrez, Llibreria Pa-
passeit i Teatre Els Carlins. Tots els
comerços inscrits llueixen un car-
tell de participació amb un codi
QR que permet accedir directa-
ment a l’aplicació per votar. Els
guanyadors del concurs es conei-
xeran el 22 de desembre.

REDACCIÓ MANRESA

Obert el termini
del vot popular
del concurs de
cartells de
Manresa

La Denominació d’Origen
(DO) Pla de Bages ha presentat el
concurs Viu la Pedra Seca que re-
formula el tradicional premi de
rehabilitació de barraques de vi-
nya amb premis per a treballs que
reivindiquin aquest patrimoni. En
concret, segons va explicar la se-
cretària de la DO Pla de Bages Eva
Farré, el premi tindrà dues cate-
gories.

La primera de la categories serà
el premi Pedra Seca destinat a la
rehabilitació de barraques de vi-
nya i que inclourà dos premis do-
tats amb 700 i 400 euros.

I la segona categoria serà la Pe-
dra Viva. En aquest cas, va explicar
Farré, l’objectiu és «la posada en
valor de la pedra seca» i es pre-
miaran treballs d’investigació, re-
cerca i estudis sobre la pedra seca.
En aquest cas, els treballs, va dir
Farré, s’han de presentar per es-
crit i se’n valorarà la difusió. La ca-
tegoria Pedra Viva consta de dos
guardons, un de dotat amb 400
euros i un altre amb 200.

Les candidatures al premi es
podran presentar fins al 15 d’abril

i el jurat emetrà el seu veredicte a
final del mes de maig.

L’última edició del concurs es
va portar a terme del 2015,  i Ro-
bert Martí, president de la confra-
ria de Vins del Bages, va destacar
que l’objectiu del certamen ara re-
formulat és «recuperar aquest pa-
trimoni». En aquest sentit, Josep
Maria Soler, que també és mem-
bre del jurat, remarcava «la DO
Pla de Bages ha estat pionera a re-
cuperar el patrimoni al voltant del
conreu de la vinya» i recordava
que a la comarca hi ha cataloga-
des unes 4.000 barraques de pe-
dra seca, fet que el converteixen
en un patrimoni «importantís-
sim». Els organitzadors van xifrar

en unes 200 les barraques que al
llarg dels anys s’han rehabilitat
gràcies al concurs, les bases del
qual es podran consultar al web
www.dopladebages.com.

D’altra banda, per al manteni-

ment d’aquest patrimoni, també
van recordar que la Denominació
d’Origen Pla de Bages inclou 
un conveni amb Càritas per a la
rehabilitació de les barraques de
vinya.

ROGER JUNYENT MANRESA

La DO Pla de Bages premiarà la
difusió del patrimoni de pedra seca
La denominació d’origen
obre una nova edició del
concurs de rehabilitació 
de barraques de vinya

ROGER JUNYENT

Els membres del jurat, drets i d’esquerra a dreta, Josep Maria Sarrate,
Joan Villaplana, Joan Francesc Baltiérrez i Albert Fàbrega. Asseguts,
Josep Maria Soler, Robert Martí i Eva Farré
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 CaixaBank Research preveu
que el creixement de l'economia
espanyola es moderi del 3,1 %
amb què es tancarà el 2017 al
2,4 % el 2018, malgrat que serà
un dels creixements més elevats
entre les economies avançades

2,4%
LA PREVISIÓ DE

CREIXEMENT
SEGONS CAIXABANK

LA DATALA PREVISIÓLA XIFRA

Marcadors

 El nombre d'empleats
immigrants ha crescut aquest
any el 6,2 % al conjunt de
Catalunya, davant del 2,4 %
que ho ha fet el col·lectiu de
nacionalitat espanyola, segons
Adecco

6,2%
L’INCREMENT DELS

EMPLEATS
IMMIGRANTS

 L'ocupació creixerà al
voltant del 2,7% fins al febrer,
el que suposarà una lleugera
desacceleració respecte a
l'increment registrat en els sis
mesos anteriors, segons la
patronal Asempleo

2,7%
L’AUGMENT DE

L’OCUPACIÓ EN UN
TRIMESTRE

UNA INICIATIVA DE PROMOCIÓ TERRITORIAL AMB PROJECCIÓ La cooperativa Fent País ja ha superat les 30.000
unitats venudes de les seves capses regal, que proposen descobrir el territori «d’una manera respectuosa»

comunicacio@catpress.cat - 12/12/2017 08:12 - 213.148.212.201
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Obert el termini del vot popular del
Concurs d´Aparadors de Nadal de
Manresa
El certamen arriba enguany a la cinquantena edició

Redacció 12.12.2017 | 10:53

Aquest dimarts, 12 de desembre, s'obre el termini

per a les votacions populars del 50è Concurs

d'Aparadors de Nadal organitzat per la Cambra de

Comerç de Manresa. L'aplicació per registrar els

vots estarà activa fins a les 12 de la nit del dimecres 20 de desembre en un enllaç al qual es podrà

accedir des del web www.cambramanresa.cat, la pàgina facebook.com/cambramanresa o el compte

de Twitter @cambramanresa.

El sistema permet emetre un sol vot per dispositiu fix o mòbil. En aquests moments ja hi ha 19

comerços inscrits al concurs però es preveu que el nombre de participants augmenti, ja que hi ha

temps fins divendres perquè se n'hi apuntin de nous. Els establiments participants fins ara són la

perruqueria El Serrell, les pastisseries El Cigne, Loteria de les Bases, Puigbertran, Nounat, Forn de

Cabrianes (Muralla del Carme i La Lionesa), Les Sabatilles Vermelles, Elde, El Manetes, El Caribú,

Perruqueria Caché, Joan Soler, Electrodomèstics Màrquez, El Forn, Neus Suàrez, Llibreria Papasseit i

Teatre Els Carlins. Tots els comerços inscrits llueixen un cartell de participació amb un codi QR que

permet accedir directament a l'aplicació per votar. Els guanyadors del concurs es coneixeran el 22 de

desembre.

El Bages registra prop de 350
casos d ́absentisme en l
́educació obligatòria

La DO Pla de Bages premiarà
la difusió del patrimoni de
pedra seca

Han arribat a Manresa 18
refugiats que fugien de l
́horror de la guerra a Síria

L ́Oficina de Turisme de
Manresa bat rècords de
visites guiades a la ciutat
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