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La pista de gel s’ha convertit ja en una atracció tradicional de Nadal a Manresa. Inaugurada per la Fira de Sant Andreu a 
�nals de novembre, és, juntament amb els llums de Nadal, la principal dinamització d’hivern de la ciutat.

Durant les vacances escolars la trobareu oberta cada dia d’11:00 a 21:00, menys els dies 24/12, 31/12 i 5/1, que la pista 
tancarà a les 20:00. I �ns el 15 de gener, entre setmana de 17:00 a 21:00 i el cap de setmana durant tot el dia. L’últim torn 
pels patinadors serà sempre mitja hora abans del tancament, i el preu de l’entrada seran 7 euros.

La pista, patrocinada per Guixés Energia i per prop de 20 empreses més, va acollir la passada edició més de 12.000 
patinadors i prop de 900 alumnes de Manresa. Aquest any es preveu que s’arribi als 1000. 

Tal i com es va fer a les passades edicions, la pista de gel compensarà les emissions de CO2 derivades de l’energia consu-
mida invertint en projectes que ajuden a reduir-les.

La (tradicional) Pista de gel

Torna el CAÇATIONS de Manresa Comerç
Amb l’inici de les vacances escolars torna el CAÇATIONS, l’activitat infantil de Manresa Comerç.

Els nens i nenes que ho desitgin podran convertir-se en caçadors de tions que s’han amagat a aparadors de tota la ciutat. Els caçadors 
de tions poden anar a buscar el seu passaport a l’o�cina de turisme, on l’hauran de dipositar un cop hagin trobat 20 dels 50 tions. 
Aquells que ho facin podran guanyar vals de compra a botigues de temàtica infantil, experiències familiars ofertes per Manresa Turisme 
o ofertes gastronòmiques pels més petits. 

Els tions seran als aparadors de la ciutat durant totes les festes de Nadal, des del dia 22 de desembre �ns el dia 6 de gener. El dia 11 de 
gener se sortejaran els premis entre els participants que hagin trobat un mínim de 20 tions amagats als aparadors del comerç de la 
ciutat.

El Caçations l’organitza Manresa Comerç, la marca que agrupa la majoria d’associacions comercials de la ciutat. 

Trobareu tota la informació a la web de Manresa Comerç, www.manresacomerç.cat  

L’aparador Notícies


