1a edició del Comerç en Flor dins dels
actes de la Primavera (en)cantada

Manlleu acull la jornada ‘Estalvi
energètic a l’empresa: l’oportunitat
de l'autoconsum fotovoltaic’

Els dies 4 i 5 de maig, i dins
dels actes de la Primavera (en)
cantada, Manlleu celebra la
primera edició del Comerç en
Flor, una iniciativa de l’OPE i
el MAB (Manlleu Associació de
Botiguers) per donar visibilitat
al comerç de Manlleu i obrir-lo
als colors, aromes i el llenguatge de les flors.
Dins de les activitats del
Comerç en Flor s’ha organitzat
un Mercat floral que tindrà lloc
el dissabte 4, de 10 a 20 h, i el
diumenge 5, de 10 a 14 h. Serà
un mercat de venda de flors,
plantes d’interior i exterior, aromàtiques, culinàries, medicinals, mobiliari i complements
de jardí, eines, materials i testos i productes de cosmètica
naturals, dietètics i ecològics.
El Mercat en Flor també
oferirà tallers i xerrades vinculats a les flors per tal d’aprendre a fer productes d’higiene i
cosmètica natural.

El dijous 9 de maig el Museu
del Ter acollirà la jornada Estalvi energètic a l’empresa:
l’oportunitat de l’autoconsum
fotovoltaic, dirigida al teixit
empresarial i industrial de
Manlleu i de la comarca.
La jornada tindrà lloc de 9
a 12 h i té com a objectiu donar a conèixer l’autoconsum
fotovoltaic com una bona
oportunitat per millorar la
competitivitat
empresarial.
Durant el matí, diversos instal·ladors experts en aquesta
tecnologia mostraran casos
pràctics i exemples d’aplicació. També es donaran a
conèixer les conclusions del
Programa Pilot a la indústria
de Manlleu i es dedicarà un
temps per fer Networking entre les persones assistents. A
continuació, aquelles persones que ho desitgin podran
fer una visita a la instal·lació
d’autoconsum a l’ecoedifici de

Dins de les accions del Comerç en
Flor s’ha convocat el
primer Concurs d’aparadors del comerç
en flor, en què hi podran participaran tots
aquells establiments
que s’animin a engalanar els seus aparadors
amb motius florals.
La
Gastronomia
també serà present al
Comerç en Flor. Del 3
al 19 de maig s’oferiran menús especials
amb plats que facin
servir les flors com a
ingredient a càrrec
dels restaurants de Manlleu.
Des de l’OPE s’anima a
tots els establiments comercials de Manlleu a participar d’aquesta iniciativa que té les flors
com a eix central, ja sigui
sol·licitant una de les parades
per vendre productes al Mercat

en Flor, decorant els seus aparadors o bé participant de l’oferta gastronòmica. Trobareu
tota la informació del Comerç
en flor al web www.manlleu.cat
i podeu posar-vos en contacte
amb l’OPE al 93 851 50 22 o al
correu comerç@manleu.cat.
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Lavola – Anthesis.
La jornada està organitzada per l’OPE Manlleu, Creacció, el Consell Comarcal d’Osona, l’Agència local de l’energia d’Osona i Aico. Compta amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya a
través d’ACCIÓ.
Aquesta activitat s’ha programat en un moment en què
el marc normatiu afavoreix la
instal·lació de plaques fotovoltaiques i pot suposar una
oportunitat per a les empreses del territori.
La jornada és gratuïta. Les
persones interessades poden
inscriure’s a través del formulari que trobaran al web de
l’Ajuntament de Manlleu o bé
informar-se posant-se en contacte amb el servei d’OPE
Empresa: trucant al 93 782
71 61 o escrivint al correu
empresa@manlleu.cat.

Durant diverses setmanes mostrem en aquest espai les dades de l’OPE de la Memòria
2018 de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica. Podeu consultar el PDF
de la memòria al portal de transparència de l’Ajuntament: www.transparencia.manlleu.cat.

