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Últim dia per votar al premi del
públic del Concurs d'Aparadors de
Nadal de Manresa
Vint-i-cinc establiments competeixen en aquest concurs, que celebra la seva
50ena edició

Aquest dimecres a les 12 de la nit s'acabarà el termini per votar per al premi del públic del
Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa, que organitza la Cambra de Comerç de Manresa amb
el suport de la UBIC i l'Ajuntament de Manresa. Les votacions poden fer-se online a través d'un
enllaç que hi ha al web de la Cambra de Comerç o bé llegint amb el telèfon mòbil el codi QR que
llueixen els aparadors participants.

Paral·lelament, el jurat ha començat a valorar els aparadors abans d'emetre el seu veredicte.
L'acte de lliurament de premis tindrà lloc aquest divendres, 22 de desembre, a les 13.30 hores a la
sala d'actes de la Cambra. Hi haurà dos premis de 300 euros per al guanyador del premi del
públic i el premi del jurat.

Vint-i-cinc comerços de Manresa participen en aquesta 50ena edició del concurs, que ha registrat
un nombre de participants molt similar a l'any passat. Els establiments inscrits enguany són:
Teatre Els Carlins, Elde, El Caribú, Pas a Pas, El Manetes, Electrodomèstics Màrquez, Forn de
Cabrianes-La Lionesa, Forn Cristalleria i Sanitaris, El Cigne (C/ Barcelona), Llibreria Papasseit,
Loteria Les Bases, Floristeria Brunea, Perruqueria Caché, Personal i Intransferible, Perruqueria
El Serrell, Culinarium, La Poma d'Eva, El Cigne (C/ Urgell), El Forn, Les Sabatilles Vermelles,
Puigbertran, Nounat, Forn de Cabrianes (Muralla del Carme) i Joan Soler. 

Pàgina 1 de 1

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/72342/ultim/dia/votar/al/premi/public/concurs/aparadors/nadal/manresa

http://www.cambramanresa.cat


La cinquantena edició del Con-
curs d’Aparadors de Nadal de
Manresa, organitzat per la Cam-
bra de Comerç amb el suport de
la UBIC i l’Ajuntament de Manre-
sa, ha tingut com a guanyadors El
Caribú, en la categoria de premi
del jurat, i Les Sabatilles Verme-
lles, en la categoria de premi del
públic.

La segona posició de la catego-
ria del jurat ha estat per a un clàs-
sic del certamen de la Cambra, La
Poma d’Eva, mentre que el tercer
lloc el comparteixen Forn de Ca-
brianes-La Lionesa i Joan Soler.

En la categoria de guardó ator-
gat per vot poular, el segon premi
ha estat per a Electrodomèstics
Màrquez i el tercer, per a la Floris-
teria Brunea.

Els guardons es van atorgar ahir
al migdia, en un acte celebrat a la
seu de la Cambra de Comerç de
Manresa. Els dos primers premis
tenen una dotació econòmica de

300 euros.
El premi popular s’ha fet per

votacions en un aplicatiu al qual
s’ha pogut accedir des de la web
(www.cambramanresa.cat) i la
pàgina de Facebook (www.face-
book.com/cambramanresa) de la
Cambra de Manresa. Al cartell de
participació dels aparadors tam-
bé constava un codi QR que con-

duïa a la pàgina de les votacions.
El premi del jurat, per la seva ban-
da, ha estat decidit per un col·lec-
tiu de professionals vinculats al
comerç i la cultura de la ciutat. A
l’hora de fer les seves valoracions,
el jurat ha tingut en compte tant
l’impacte comercial de l’aparador,
com la seva originalitat, qualitat
artística, missatge, qualitat arte-

sanal i adequació a l’entorn.
Un total de 25 establiments han

participat en aquesta edició, que
ha destacat per l’elevada partici-
pació en les votacions populars, la
més gran des que es va instaurar
la categoria del premi del públic
ara fa 6 anys. En total s’han regis-
trat 1.144 vots.

Els establiments que han par-
ticipat aquest any en aquesta edi-
ció del concurs d’aparadors de
Nadal són: Teatre Els Carlins,
Elde, El Caribú, Pas a Pas, El Ma-
netes, Electrodomèstics Màrquez,
Forn de Cabrianes-La Lionesa,
Forn Cristalleria i Sanitaris, El Cig-
ne    (c/ Barcelona), Llibreria Pa-
passeit, Loteria Les Bases, Floris-
teria Brunea, Perruqueria Caché,
Personal i Intransferible, Perru-
queria El  Serrell, Culinarium, La
Poma d’Eva, El Cigne (c/ Urgell),
El Forn, Les Sabatilles Vermelles,
Puigbertran, Nounat, Forn de Ca-
brianes (Muralla del Carme) i
Joan Soler.
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El Caribú i Les Sabatilles Vermelles
guanyen el 50è Concurs d’Aparadors
La Poma d’Eva i Electrodomèstics Màrquez, segons en el certamen de la Cambra de Manresa

Les tarifes d'últim recurs (TUR)
del gas natural, les que tenen prin-
cipalment els consumidors do-
mèstics, pujaran a partir de l'1 de
gener el 6,2% de mitjana respecte
a l'últim trimestre del 2017, un re-
punt ocasionat per l'ascens del
preu del gas en els mercats inter-
nacionals. Aquest repunt es pro-
dueix després que en les revisions
per als dos trimestres anteriors
descendís per l'abaratiment de la
matèria primera.

La TUR 1, a la qual estan acollits
fonamentalment els clients que
utilitzen el gas per al subministra-
ment d'aigua calenta i cuina i el
consum no excedeix dels 5.000
quilowatts hora (kWh) a l'any, pu-
jarà el 4,9%, van indicar fonts del
ministeri d'Energia. Per la seva
banda, la TUR 2, que fan servir
consumidors que també tenen
calefacció de gas, ho farà el 6,6%.

La pujada dels preus per al pro-
per trimestre és degut a l'ascens
que han tingut els preus del gas en
els mercats internacionals, en els
quals s'ha encarit el 18,8%, ja que
el Govern mantindrà congelada el
2018 la part regulada de la factura
de gas –els peatges que es cobren
per l'ús de les infraestructures i pel
cost de l'energia– per quart any
consecutiu.

La tarifa TUR és una de les mo-
dalitats per contractar el gas natu-
ral, i el seu preu, que està en vigor
durant tres mesos, el fixa el Go-
vern en revisions trimestrals.
És una tarifa per a habitatges i
consumidors domèstics, i el límit
per poder acollir-s'hi són 50.000
KWh anuals, de manera que els
clients amb consums superiors
han de contractar el gas al mercat
lliure. 
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Les tarifes del gas
natural pujaran
el 6,2% de mitjana
a partir de l’1
de gener
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 El nombre de treballadors
afectats per un ERO va baixar el
37,8% entre el gener i l’octubre
en comparació amb el mateix
període de l'any anterior, cosa
que va suposar 42.627 persones
afectades, 25.936 menys

37,8%
CAU EL NOMBRE
D’AFECTATS PER

ERO A L’ESTAT

LA DATALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 Les pernoctacions en
establiments hotelers a l’Estat
van augmentar el 2,1% el
novembre en termes
interanuals, fins a 17,5 milions,
mentre que a Catalunya van
descendir el 6,2% 

Turisme
AUGMENTEN LES
PERNOCTACIONS

HOTELERES

 La cotització del bitcoin es
desplomava ahir, amb un
descens del 40% des del
rècord assolit diumenge i dies
després que comencés a
operar en els mercats de
futurs dels Estats Units.

Bitcoin
CAU EL 40% LA

COTITZACIÓ DE LA
MONEDA 
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L’aparador d’El Caribú, premi del jurat

CATPRESS

Les Sabatilles Vermelles ha guanyat el premi popular

CATPRESS

Fotografia de grup dels guanyadors i els organitzadors del concurs

EL COMERÇ MANRESÀ ES VESTEIX DE NADAL En el 50è aniversari han participat al concurs de la Cambra de
Comerç de Manresa un total de 25 establiments. A més, s’ha registrat la xifra rècord de 1.144 vots populars
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El Caribú i Les Sabatilles Vermelles
guanyen el 50è Concurs d'Aparadors
La Poma d'Eva i Electrodomèstics Màrquez, segons en el certamen de la Cambra de
Manresa
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La cinquantena edició del Concurs d'Aparadors de

Nadal de Manresa, organitzat per la Cambra de

Comerç amb el suport de la UBIC i l'Ajuntament de

Manresa, ha tingut com a guanyadors El Caribú, en

la categoria de premi del jurat, i Les Sabatilles

Vermelles, en la categoria de premi del públic.

La segona posició de la categoria del jurat ha estat

per a un clàssic del certamen de la Cambra, La

Poma d'Eva, mentre que el tercer lloc el

comparteixen Forn de Cabrianes-La Lionesa i Joan

Soler.
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En la categoria de guardó atorgat per vot poular, el segon premi ha estat per a Electrodomèstics

Màrquez i el tercer, per a la Floristeria Brunea.

Els guardons es van atorgar ahir al migdia, en un acte celebrat a la seu de la Cambra de Comerç de

Manresa. Els dos primers premis tenen una dotació econòmica de 300 euros.

El premi popular s'ha fet per votacions en un aplicatiu al qual s'ha pogut accedir des de la web (

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

Cambra de Manresa. Al cartell de participació dels aparadors també constava un codi QR que conduïa a

la pàgina de les votacions. El premi del jurat, per la seva banda, ha estat decidit per un col·lectiu de

professionals vinculats al comerç i la cultura de la ciutat. A l'hora de fer les seves valoracions, el jurat ha

tingut en compte tant l'impacte comercial de l'aparador, com la seva originalitat, qualitat artística,

missatge, qualitat artesanal i adequació a l'entorn.

Un total de 25 establiments han participat en aquesta edició, que ha destacat per l'elevada participació

en les votacions populars, la més gran des que es va instaurar la categoria del premi del públic ara fa 6

anys. En total s'han registrat 1.144 vots.

Els establiments que han participat aquest any en aquesta edició del concurs d'aparadors de Nadal són:

Teatre Els Carlins, Elde, El Caribú, Pas a Pas, El Manetes, Electrodomèstics Màrquez, Forn de Cabrianes-

La Lionesa, Forn Cristalleria i Sanitaris, El Cigne (c/ Barcelona), Llibreria Papasseit, Loteria Les Bases,

Floristeria Brunea, Perruqueria Caché, Personal i Intransferible, Perruqueria El Serrell, Culinarium, La

Poma d'Eva, El Cigne (c/ Urgell), El Forn, Les Sabatilles Vermelles, Puigbertran, Nounat, Forn de

Cabrianes (Muralla del Carme) i Joan Soler.

Més informació

El Nadal dels famosos

Per als més esportistes

Per als amants de la tecnologia

KIA CARENS

Equipado para ayudarte. Te
permitirá desplazarte con toda la
familia. Con un gran maletero

PATROCINADO

PRUÉBALO EN CASA!

Después de 2 horas hablaba un
inglés �uido.

MICRA POR 110€/MES

Todo nuevo, menos el nombre.
Conoce el Nuevo Nissan MICRA

Manel Camp i la coral
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inaudita» en un emotiu
Concert de Nadal

L'accidentat primer any de
Monbus a Manresa

Un caçador mor en rebre un
tret accidental d'un company
durant una batuda del
senglar
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Una criptomoneda virtual amb un
creador anònim
El bitcoin és una moneda digital que es va crear
l'any 2009. El seu creador és anònim tot i que fa...

El bitcoin esdevé una
moneda temptadora
amb riscos i a l'abast
de totes les butxaques

Fins i tot joves que tenen baixos ingressos s'han sumat a

l'actual escalada alcista d'aquesta...

Cada català hauria
d'aportar el sou de 127
dies per eixugar el
deute de Catalunya

Es tracta d'11 dies menys que l'any passat (138) per un

total de 10.421 euros per persona

El govern espanyol, sindicats i patronals
firmen l'increment d'un 4% del salari mínim
Rajoy veu assumible que el sou mínim pugi fins als 850

euros el 2020Temes relacionats:  Concurs Cultura Nadal Premis
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L'OMC-WTO. No estava morta però
tampoc estava de parranda
«Mentre el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional són contestats per la
potència emergent, la Xina, creant els seus propis organismes i bancs en el seu
propi entorn, ningú té intenció de crear una OMC alternativa»

Aquest dies s'ha celebrat l'onzena Conferència Ministerial de l'Organització Mundial del
Comerç (World Trade Organization) a Buenos Aires, Argentina. L'organització, creada el 1995 a
Marràqueix, celebra cada dos anys la seva conferència ministerial que ve a ser el seu màxim òrgan
de decisió. Com el ple d'un Parlament més o menys. N'hi ha hagut de sonades, de conferències
d'aquestes, com la de Seattle que va donar lloc a portades de diari per les mobilitzacions
altermundialistes. N'hi ha hagut també de fallides, com la de Doha, que es va marcar objectius
molt ambiciosos de liberalització del comerç que varen acabar en temps mort per sempre més. I
n'hi ha que quasi no surten als diaris, com aquesta de Buenos Aires. Costa trobar-ne notícies a la
premsa espanyola, fins i tot has d'aprofundir a la web del Financial Times per trobar-hi articles de
fons. Res de portades. Pel que fa als comunicats oficials de la Conferència Ministerial sobre les
conclusions finals, els grups de treball, etc., poden competir en avorriment amb els de la Comissió
Europea.

Però l'OMC, amb 164 membres, encara és l'organització més multilateral de totes les existents i
que formen part de la família que es va crear després de la Segona Guerra Mundial a la
Conferència de Breton Woods (encara que el part durés 50 anys). Mentre el Banc Mundial i el
Fons Monetari Internacional són contestats per la potència emergent, la Xina, creant els seus
propis organismes i bancs en el seu propi entorn, ningú té intenció de crear una OMC alternativa.
Això ja és tot un èxit en si mateix. Mantenir un perfil baix i discret com ens aconsellaven als que
havíem fet el servei militar.

Però mantenir un perfil baix no vol dir que la teva funció no sigui vital per a què l'organisme
segueixi viu i treballi adequadament. El seu Director General és brasiler. Com que vénen dels
portuguesos (igual que el Secretari General de l'ONU) solen treballar calladament i no fan
excessivament el fatxenda, segurament per això els van a buscar.

L'Organització Mundial del Comerç és el mínim comú denominador de les regles del comerç
global. Encara que cada cop més els acords son bilaterals, centenars d'acords bilaterals...,
l'OMC, amb la seva discreció mediàtica, ha marcat el que són les regles mínimes del "fair play". Ha
salvat una situació post crisi 2008 que semblava que ho enfonsava tot el 2009 i, en fi, ha evitat
amb discreció (almenys fins el moment) una repetició dels anys 30 pel que fa al comerç
internacional. Que no és poc. El creixement del comerç mundial no multiplicarà per 1,5 o 2 com
abans l'augment del PIB global, però per aquest any es preveu un 3,6% d'increment (al mig de la
classificació de la taula d'una lliga qualsevol... No cal destacar).

I s'ha reservat el paper de jutge en els conflictes entre estats per temes de comerç. Sabem
prou bé quin és el poder dels jutges. Un jutge que el que diu va a missa, es pot allargar el
procés i es pot complicar tot el que es vulgui, però la sentència s'acaba complint. Els conflictes
entre empreses i estats queden pels acords bilaterals com el difunt tractat EUA-UE de comerç. Els
conflictes són cada cop més complexos però: ja no es tracta de discutir sobre aranzels o quotes
d'importació sinó d'entrar a les entranyes del preu de la cosa. Per exemple, al conflicte sobre
l'alumini entre els Estats Units i la Xina (impulsat per l'administració Obama, per cert) s'entra a
discutir dels subsidis a la indústria més o menys dissimulats, dels tipus d'interès aplicats pels
bancs estatals a les indústries, del preu de l'electricitat, etc. És a dir, de la sobirana política
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industrial del país en qüestió, que vol dir entrar a jutjar entre la degeneració d'un capitalisme plutocràtic
occidental i un capitalisme també plutocràtic d'estat. Els Estats Units i el món anglosaxó contra la
potència emergent xinesa i l'expotència russa, entre d'altres. I enmig de tot això la batalla del
reconeixement de l'estatus de la Xina com a economia de mercat. I dic batalla perquè això va de
guerra per altres mitjans.

De moment quedem-nos amb un nom: en Robert Lightlizer, l'home del comerç als Estats Units
posat per Trump. Que parla i/o amenaça de deixar l'OMC. A veure si la lia.
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El Caribú i Les Sabatilles
Vermelles guanyen el 50è Concurs
d'Aparadors de Nadal

Imatge dels comerços guardonats en el concurs d'aparadors | Cambra

La cinquantena edició del Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa, organitzat per la Cambra de
Comerç amb el suport de la UBIC i l'Ajuntament de Manresa, ha tingut com a guanyadors El
Caribú, en la categoria de premi del jurat, i Les Sabatilles Vermelles, en la categoria de premi
del públic. La segona posició de la categoria del jurat ha estat per a La Poma d'Eva, mentre que
el tercer lloc el comparteixen Forn de Cabrianes-La Lionesa i Joan Soler. En la categoria del
públic, el segon premi ha estat per a Electrodomèstics Màrquez i el tercer per a la Floristeria
Brunea.

Vint-i-conc establiments han participat en aquesta edició del concurs, que ha destacat per
l'elevada participació en les votacions populars, la més gran des que es va instaurar la categoria
del premi del públic ara fa 6 anys. En total, s'han registrat 1.144 vots a través de l'aplicatiu
habilitat per recollir l'opinió dels ciutadans.

Els establiments que han participat en aquesta edició del concurs son Teatre Els Carlins, Elde, El
Caribú, Pas a Pas, El Manetes, Electrodomèstics Màrquez, Forn de Cabrianes-La Lionesa, Forn
Cristalleria i Sanitaris, El Cigne (C/ Barcelona), Llibreria Papasseit, Loteria Les Bases, Floristeria
Brunea, Perruqueria Caché, Personal i Intransferible, Perruqueria El Serrell, Culinarium, La
Poma d'Eva, El Cigne (C/ Urgell), El Forn, Les Sabatilles Vermelles, Puigbertran, Nounat, Forn
de Cabrianes (Muralla del Carme) i Joan Soler.
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