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“L’ergonomia del seure. 
Seu com cal i troba’t millor”

Continuem amb el cicle mensual de xerrades 
amb persones que poden aportar-nos 
experiències interessants i noves visions de la 
realitat del comerç d’avui.

En aquesta vuitena edició, comptarem amb 
l’assistència  del Sr. Joan Sebastià  Rodó i Rodà, 
administrador de l’empresa KADIRA.

Actualment, en la nostra societat  
desenvolupem molta  activitat en posició 
sedent. Per això ens cal tenir un mètode 
preventiu quan practiquem aquestes “activitats 
passives”,  per no  generar un “estrès” anatòmic. 
Ens cal “seure en moviment”.

La cadira ha de poder facilitar el moviment, per 
tal de poder canviar còmodament de posició i 
aportar-nos confortabilitat. Hem d’aprendre a 
“seure com cal” per “trobar-nos millor”.

Recordeu que la xerrada-cafè es farà a la sala 
Catalunya de la Cambra de Comerç de Manresa 
(plaça del Mercat, s/n, edi�ci Can Jorba), el dijous 
7 de febrer a les 15.30 h.

NotíciesL’aparador
FEM UN CAFÈ AMB 

JOAN SEBASTIÀ RODÓ

TEMPS DE REBAIXES

Efectivament, passada la campanya de Nadal i Reis, els comerços 
-especialment de moda i complements- obren el seu període de 
rebaixes dels productes de tardor i hivern. Tradicionalment ha 
estat la manera de donar sortida,   a un preu més econòmic, als 
estocs d’aquests establiments, abans de posar a la venda les 
novetats de la temporada següent. Val a dir que en l’imaginari 
col·lectiu encara és un bon moment per apro�tar l’avinentesa i 
anar de compres. Tot i així, cal reconèixer que als darrers anys les 
rebaixes, tal com les hem viscut sempre, han perdut força. La 
irrupció de nous models de venda no presencial, com també el 
fet que els grans operadors van fent constantment descomptes o 
promocions, ha portat a una situació on es fa difícil destriar bé el 
gra de la palla. És prou sabut que moltes cadenes ofereixen mate-
rial produït especialment per ser venut a baix preu, sense que 
sigui realment rebaixat per a l’ocasió. Per altra banda, les 
enormes pressions de determinats lobbies han fet que la legisla-
ció comercial no sigui prou restrictiva en aquest àmbit, la qual 
cosa va en detriment de la bona informació que hauria de tenir 
sempre el ciutadà.

És ara, doncs, un moment en què, des del comerç de proximitat, 
caldrà repensar el model, fer-lo més concentrat en el temps i 
apostar alhora per promocions locals puntuals que tinguin 
interès per al consumidor, com pot ser el cas de la nostra �ra Fora 
Stocks, l’edició d’enguany de la qual tindrà lloc el proper diumen-
ge 3 de març.

Amb tot, recomanem als nostres clients que durant el període de 
rebaixes us adreceu preferentment a les vostres botigues de 
con�ança i de llarga i contrastada trajectòria, on sí que tindreu  la 
seguretat de trobar preus competitius en productes de qualitat. 
Que gaudiu d’unes bones rebaixes d’hivern!

PROMOCIÓ COMERCIAL D'HIVERN DE L'ANY 2018
1) 043.124 lliurat per PÀRQUING LA FAROLA
 c/ Canyelles, 5

2) 060.050 lliurat per SALADICH JOIES – c/ Nou, 31

3) 058.953 lliurat per SUPERMERCAT CONDIS
 c/ St.Joan Bta.la Salle, 13

4) 087.736 lliurat per CUPCAKE CAFÈ
 C/ Vilanova, 12

5) 091.162 lliurat per VINS PRAVI
 Ctra. Pont de Vilomara, 126

6) 003.545 lliurat per ESCOLA MONTSERRAT
 c/ Eng.Llansó, 24-St.Vic.

7) 117.951 lliurat per VIATGES CONCORD
 Passeig Pere III, 53

8) 031.894 lliurat per HOSTAL LA MASIA
 c/ Baixada del Drets, 3

9) 100.604 lliurat per RANGE
 Muralla Sant Domènec, 12

10) 125.414 lliurat per LLIBRERIA BAGES
 Plaça Bages, 7

11) 001.429 lliurat per SWING MANRESA
 c/ del Sol, 5

12) 083.568 lliurat per GILDA – c/ Urgell, 29

13) 089.963 lliurat per FORN DE CABRIANES 

14) 053.127 lliurat per EL TALLER – c/ Mel, 13

15) 045.602 lliurat per TRISKEL 365 – c/ Carrió, 12

16) 062.804 lliurat per LAYMONT – c/ Nou, 37

17) 021.122 lliurat per  PARTY FIESTA - c/ Guimerà, 65

18) 128.643 lliurat per MONTEPIO DE CONDUCTORS  
 Plaça Sant Jordi, 1

19) 115.128 lliurat per ESTRADA JOIERS
 Passeig Pere III, 45 

20) 024.985 lliurat per KID MONKEY
 c/ Josep Ma. Planes, 11

SORTEIG DE 20 PREMIS DE
300 EUROS EN VALS DE COMPRA


