Programació d’activitats de tardor
del Mercat Municipal de Manlleu
El Mercat Municipal de Manlleu
ha iniciat la seva programació
de tardor, que inclou diverses
activitats i xerrades al voltant de
la nutrició, la salut i l’esport.
L’Associació de Comerciants
del Mercat continua apostant
per oferir activitats d’aquest
tipus per tal de potenciar
l’espai com a centre promotor de la salut, de la
cultura i de l’oci i de la
convivència.
Dilluns es va donar el
tret de sortida a les activitats amb la primera
trobada del grup de Marxa Nòrdica, que repeteix
format i horari: els dilluns, de 20 a 21.30 h.
Tallers de postres,
Cuina de mercat, on es
posen en valor els productes locals i de proximitat, o les xerrades a
càrrec de l’equip de nu-

tricionistes de l’espai de salut El
Mercat et cuida, ompliran tots
els dijous l’aula de cuina del
Mercat de Manlleu.
Les properes activitats dins
de la programació són la xerrada Hàbits alimentaris, el 26 de
setembre a les 21.30 h, i el ta-

Comença la 2a temporada
de ‘A Manlleu Fem Xarxa’

ller de postres Els macarons, el
27 de setembre a les 19 h.
Podeu consultar tota la programació a la pàgina web
www.mercatmanlleu.cat.
Les
inscripcions es poden fer al mateix web o bé trucant al telèfon
616 48 77 62.

Aquest dijous 19 de setembre
comença la segona temporada a Ràdio Manlleu del programa de l’Oficina de Promoció Econòmica, A Manlleu
Fem Xarxa.
El programa canvia d’horari
i s’emetrà tots els dijous a les
19.30 h. El podeu escoltar en
directe al 107 de la FM i en
línia a www.radiomanlleu.cat.
A través del web de Ràdio
Manlleu també podreu des-

carregar els podcasts de tots
els programes.
A Manlleu Fem Xarxa és
un programa conduit per Sergi Calle i amb la participació
de tot el personal de l’OPE.
Mitja hora de ràdio setmanal
adreçada a ciutadania, empreses i comerços per difondre totes les accions i projectes que es desenvolupen des
de l’Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu..

Espais en traspàs al Mercat

El Lab està de festa!

H ha dos espais en traspàs 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

El coworkers i el personal
tècnic que formen part del
LAB Manlleu, espai de
Coworking, us conviden al
LABFEST. És una proposta
lúdica i gratuïta que tindrà lloc
el proper divendres 27 de setembre a partir de les 19.30h.
Comptarà amb pica-pica,

que tinguin una idea de negoci i busquin un espai per durla a terme.
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 telèfon 93
851 50 22 o al correu electrònic empresa@manlleu.cat.

Inauguració de l’exposició
dels 100 anys de Gràfiques
Manlleu
El proper 27 de setembre, a
les 7 de la tarda, al Museu del
Ter tindrà lloc l’acte d’inauguració de l’exposició 100 anys
de Gràfiques Manlleu. Un projecte global amb fort arrelament local.
L’acte de presentació d’aquesta exposició comptarà
amb la presència del president
del Parlament de Catalunya,
Roger Torrent, qui donarà el
tret de sortida a una mostra on
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és possible resseguir la història del segle XX a Manlleu, a
través dels milers i milers de
pàgines i papers impresos per
la impremta de la família Contijoch.
L’exposició es podrà visitar,
fins al 24 de novembre en els
horaris habituals del Museu:
de dimarts a divendres d’11 a
14 h i de 17 a 20 h. Els dissabtes, diumenges i festius,
de 10 a 14 h .

beguda i amb l’actuació musical de Pol Aumedes. També
s’instal·larà
la
foodtruck
‘Mundo Casero’ per tothom
qui vulgui sopar.
Podeu informar-vos i confirmar assistència al correu
lab@manlleu.cat o bé trucant
al 93 782 71 61.

