La 3a alTERna’t, fira d’ESS d’Osona, tindrà
lloc el 16 de juny a l’Embarcador del Ter
La reunió mensual de la Xarxa
d’iniciatives d’ESS d’Osona va
fixar el 16 de juny com a data
de celebració del què serà ja
la tercera edició de l’alTERna’t. Serà l’acte central d’un
mes on tindran lloc diversos
esdeveniments
relacionats
amb l’impuls de l’ESS a la
comarca d’Osona.
En aquests moments encara s’està treballant en la programació de l’esdeveniment,
corganitzat per la mateixa
Xarxa i l’Ajuntament de Manlleu i amb la col·laboració de
l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central.
Això no obstant, sí que
s’ha avançat que l’eix principal
de l’esdeveniment serà la Sobirania alimentària. Per aquest

motiu també, enguany l’esdeveniment comptarà amb la
inclusió del Dinar de llençats,
un dinar popular i solidari, en
benefici d’El Sarró, elaborat
amb aliments recuperats dels
comerços de Manlleu.
L’alTERna’t, fira de l’ESS a
Osona, vol ser un esdeveniment de referència al territori

Espais en traspàs al Mercat
Municipal de Manlleu

en l’impuls d’aquelles iniciatives i pràctiques socioeconòmiques, formals o informals,
individuals o col·lectives, que
prioritzen la satisfacció de les
necessitats de les persones
per sobre del lucre. I ho fan a
través de la gestió democràtica i compromeses amb el seu
medi natural i social.

Balanç de projectes i accions de futur a la
reunió de comerciants de Manlleu
El comerç de Manlleu es va
reunir el dimecres, 27 de febrer, en una trobada en què es
va fer una valoració de les activitats que es van dur a terme
al llarg del 2018 i es van avaluar les noves propostes per
aquest 2019. La presentació
de l’acte es va fer conjuntament per part de l’Ajuntament
de Manlleu i l’Associació de
Botiguers MAB Manlleu.
Una de les noves accions
per aquest any és el Comerç
en flor, que vol ser una campanya de comerç a nivell de
Manlleu que impliqui a tota la
ciutadania. S’emmarcarà dins
de la Primavera (en)cantada
per donar sentit i difusió a
aquest esdeveniment aprofi-

tant l’àmplia oferta d’activitats i
la consolidació de la programació de primavera a la ciutat.
Aquestes accions d’impuls
i col·laboració público-privada
pretenen afavorir i potenciar el
model de comerç a Manlleu,
que compta amb qualitats i
valors comercials indiscutibles.

LICITACIÓ D’OBRES

Des del servei d’OPE Comerç es vol agrair a les persones representats del comerç
de Manlleu que van participar
en aquesta reunió per la seva
implicació i el compromís per
seguir treballant de manera
conjunta per prestigia aquest
model de comerç.

En aquests moments hi ha
dos espais en traspàs per
jubilació al Mercat Municipal
de Manlleu: la parada número 13, amb una superfície de
8.57m2 i dedicada a l’herboristeria; i la parada número
18, de 26.11m2 i amb un magatzem de 4.85m2, dedicada
a la venda de congelats.
Aquesta pot ser una oportunitat per aquelles persones
que tinguin una idea de negoci i busquin un espai per
dur-la a terme. L’ajuntament
dona autorització per a traspassar els drets de les concessions administratives d’ocupació d’aquestes parades i
també, si s’escau, el canvi
d’activitat o article de venda,
prèvia sol·licitud a l’ajunta-

ment i a l’Associació de Comerciants del Mercat.
Les parades i locals del
mercat municipal s’adjudiquen, habitualment, mitjançant concurs públic en què
s’atorga una concessió administrativa per un determinat
període de temps i un preu
fixat al plec de clàusules.
L’objecte d’aquesta concessió és l’explotació de l’espai i
no la seva titularitat que és
conservada per l’Ajuntament.
Les persones interessades en adquirir un d’aquests
dos espais o bé rebre més
informació poden posar-se
en contacte amb el Servei
d’OPE Empresa al 93 851 50
22 o bé al correu electrònic
empresa@manlleu.cat.

Des de l’Àrea de Serveis Territorials, Habitatge i Medi Ambient de l’ajuntament
informen de la publicació de l’anunci de la licitació de les següents obres:
Connexió Avinguda Puigmal amb Avinguda dels Pirineus (1a fase)
Termini presentació ofertes: dimecres 20 de març.
Nova cuina de l’Escola Pompeu Fabra
Termini presentació ofertes: divendres 22 de març.
Més informació al Perfil del Contractant: www.manlleu.cat
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