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Després d’haver realitzar ja 6 sessions, podem 
dir que estem satisfets de la bona acollida que 
ha tingut aquest format, distès i proper, de 
tractar un tema amb un ponent especialista. 
El darrer convidat ha estat en Dani Mauriz, 
responsable de l’escola de formació 
professional Montserrat, ens va il·lustrar, el 
dijous 4 d’octubre,  sobre la importància del 
màrqueting a l’hora de posicionar una 
empresa i ens va donar algunes pautes  en 
aquest sentit.

La propera trobada tindrà lloc el dijous 29 
de novembre a l’horari i lloc habituals. Serà 
amb nosaltres Xavier Perramon, president 
de la Patronal Metal·lúrgica del Bages, que ens 
parlarà del sector del metall,  motor del 
territori.

NotíciesL’aparador
FEM UN CAFÈ AMB...

FIRA DE
SANT ANDREU, 
diumenge 25 
de novembre

Manresa és una ciutat amb una tradició comercial antiga i important. La documentació històrica que conservem ens 
permet conèixer que fou el rei Jaume II qui concedí l’any 1311 el privilegi de celebrar la Fira de Sant Andreu, que, d’ales-
hores ençà, hem anat celebrant ininterrompudament. Òbviament, els formats i els continguts han anat canviant en el 
decurs dels segles, però sempre ha estat un referent �ral a tota la Catalunya Central i ens complau mantenir aquesta 
tradició.

Enguany, estem a punt de celebrar, doncs, una nova edició de la �ra que ens obre les portes de la campanya de Nadal i 
Reis. El diumenge 25 de novembre tenim una nova oportunitat per passejar pels carrers més cèntrics de Manresa, on, a 
banda del comerç obert, hi podreu trobar diverses parades d’artesans i animació infantil.  I també la pista de gel instal·la-
da a la plaça de Sant Domènec, que obrirà precisament aquest mateix cap de setmana i romandrà oberta �ns al 13 de 
gener propvinent. 

No us ho perdeu!

GUANYA PREMIS COMPRANT
ALS COMERÇOS DE
MANRESA+COMERÇ I...

Endolceix les teves compres 
amb un bombó exclusiu


