Manlleu fa una aposta per mantenir la pista de gel del Badanadal,
un espai de promoció al centre de la ciutat
L’Ajuntament de Manlleu i les
empreses i entitats implicades
han treballat de forma conjunta
per donar continuïtat a les pistes
de gel del Badanadal adaptantles a la situació actual. En
aquesta edició no hi haurà tobogan ni ludoteca, i es preveu una
afluència molt més reduïda de
patinadors i visitants, però s’ha
fet una aposta per preservar
aquesta activitat de dinamització de ciutat i del comerç local.
S’ha creat un protocol per tal
que els patinadors puguin gaudir de l’activitat amb total segu-

retat i s’han aprovat uns preus
més assequibles. L’objectiu és
facilitar al màxim el seu ús entre
la població i donar suport al comerç local durant les festes.
S’han ampliat les superfícies
per patinar –amb dues pistes de
400 m2 cada una-, reduint l’aforament i quadruplicat els espais
destinats a canvi de patins, amb
accessos separats i reservats.
Les mesures més importants:
caldrà patinar amb guants i
mascareta, i la compra d’entrada es farà en línia: amb cada
entrada es fixarà un seient per

cada patinador/a i una franja
horària per garantir el distanciament social, la neteja entre patinades i evitar l’aglomeració de
persones a les zones comunes.
Es tornarà a comptar amb el

suport del MAB Manlleu, que
distribuirà entrades entre els
establiments associats.
Les empreses i entitats que
vulguin col·laborar podran comprar tanques promocionals per

un import molt més reduït que
en edicions anteriors.
Trobareu informació de les
activitats que configuren el Nadal a Manlleu al
web
www.badanadal.cat.

S’amplia el pressupost municipal de
les ajudes de reactivació econòmica

Nova sessió d’Empresa 4.0,
centrada en programes de CRM

Aquest dimarts s’ha aprovat per
Junta de Govern Local l’ampliació del pressupost econòmic de
les ajudes de reactivació econòmica impulsades per l’Ajuntament de Manlleu per fer front
a la crisi de la Covid-19. Concretament s’ha ampliat la part
corresponent a la convocatòria
d’ajudes de Noves Inversions
per part d’empreses i entitats.
El pressupost que es va
aprovar en un inici va ser de
130.000 € i ara s’amplia en
178.806 € més.
La convocatòria d’ajuts de
noves inversions va destinada
a cobrir les despeses necessà-

Demà dijous, 3 de desembre,
a les 18 h, tindrà lloc una nova
sessió del cicle de tallers per
impulsar la tecnologia 4.0 que
organitza l’OPE Manlleu i l’Associació Manlleu Quatre.
Al taller CRM, eina de transformació digital per a tot tipus
d’empreses s’explicarà la importància de disposar d’un
CRM comercial per adaptar
l’estratègia, planificació i execució comercial. S’esmentaran
les diferents funcionalitats i
avantatges del CRM Comercial i com pot ajudar a optimitzar
els recursos comercials i augmentar les vendes de l’empre-

ciutat i es van superar totes les
expectatives en rebre més de
90 sol·licituds.
Amb el pressupost inicialment aprovat s’han resolt favorablement 37 sol·licituds. Amb
l’ampliació de pressupost se’n
podran aprovar unes 40 més.
També s’ha acordat l’ampliació del període de justificació
fins al dia 15 de desembre de
2020. En aquest cas, tant de
les ajudes per Noves Inversions com les de segona fase.
En total l’Ajuntament de
Manlleu destinarà un total de
428.606 € en ajudes de reactivació econòmica.

Persones emprenedores

Maite Aumatell: Espai solidari
La Maite Aumatell ha estat oferint des del 2000 classes de
ioga i moviment conscient a
diferents empreses privades i
públiques de la comarca.
Aquest últim any, degut la demanda de gent de Manlleu, ha
decidit obrir el seu propi centre.
Ofereix classes de diferents
nivells per a principiants, joves,
adults i gent gran que s’adapten
a les necessitats, possibilitats i
inquietuds de cada persona i
del seu punt de partida.
Per atendre millor a cada
practicant els grups son reduïts
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i hi ha l’opció de fer classes individuals.
Com ella comenta, “en el moment que vivim estem contents
d’oferir un espai on les persones puguin gaudir d’un temps
per moure’s, respirar, relaxarse, meditar o, senzillament, per
trobar-se a elles mateixes”.
També tenint present la situació que viu el país, ofereixen
sessions virtuals perquè les
persones puguin fer les classes
des de casa. També proposa
tallers i seminaris sobre temes
d’interès per les persones i tre-

balla per oferir una escola d’estiu per aprofundir en la practica i
el coneixement del ioga.
Es troba en una ubicació privilegiada, al centre de la ciutat i
en un dels locals més antics de
Manlleu. Això pot donar a les
persones que l’oportunitat de fer
classes al migdia o després de
la jornada de treball sense haver de desplaçar-se en cotxe.
El projecte de futur que tenen
és poder fer arribar les classes
de ioga i moviment conscient a
diversos col·lectius com centres
escolars, o empreses que vul-

sa. Comptarà amb la ponència
de Joan Prat, de ICOEXEL
Consultoria Comercial.
Es mostrarà la possibilitat
d’interactuar amb les dades,
fer seguiment en línia, i els
avantatges que suposa passar
a treballar per hores a fer-ho
per objectius.
El cicle continuarà a partir
del gener amb nous tallers,
centrats en robòtica i sensorització. L’activitat és gratuïta i
es farà en línia, a través de la
plataforma Zoom
Trobareu més informació i
l’enllaç per fer la inscripció a
manlleu.cat/ope/formacio-4-0.

Ioga, exercicis i respiració, tallers de meditació
C/ Comte 4 | 628 496 455 | maite.espaisolidari@gmail.com

guin cuidar la salut i el benestar
del seu personal. .
Aquest dimecres a les
19.30h entrevistarem a la Maite
Aumatell al programa A Manlleu

www.manlleu.cat/mga

ries i els projectes d’inversions
per a la reactivació de l’activitat
empresarial del municipi i finança un 80% de la inversió fins a
un màxim de 5.000 €.
Aquesta ampliació de capital
és la resposta al dinamisme
que ha mostrat el teixit empresarial de Manlleu. Convé recordar que les bases de la convocatòria estableixen que han de
ser inversions fetes a partir del
14 de març, moment en què va
iniciar-se l’estat d’alarma de la
pandèmia de la Covid-19. Així,
tot i la pandèmia, les empreses
i entitats han apostat per invertir i reactivar econòmicament la

Fem Xarxa de Ràdio Manlleu. A
partir de demà podreu descarregar el programa a l’apartat de
podcasts
del
web
www.radiomanlleu.cat.

