Durant els dies al voltant de Sant Jordi la
venda serà exclusiva per empreses i professionals del sector del llibre i de la flor
El Departament de Cultura de
la Generalitat i el PROCICAT
han elaborat un pla específic
que recull les mesures i protocols recomanats per la celebració de la Diada de Sant Jordi.
S’ha treballat conjuntament
amb els gremis i associacions
que conformen la Cambra del
Llibre i el gremi de floristes de
Catalunya per consensuar un
seguit de recomanacions, mesures i paràmetres per celebrar
Sant Jordi, a les llibreries i carrers d’arreu del país de manera
segura, subjectes als protocols,
restriccions i criteris que determinin els Departaments de
Salut i d’Interior amb relació a
la pandèmia de Covid-19.
Per garantir la responsabilitat
de la gestió dels espais, l’afluència de públic i donar resposta a qualsevol incidència, es
recomana que la diada sigui
exclusivament
professional

(parades de
llibreters, editors i floristes
agremiats
o
amb llicència
principal
o
única d’activitat) en aquells
municipis que
comptin amb aquests establiments, per tant, només poden
participar aquelles empreses i
professionals
del
municipi. L’Ajuntament de Manlleu es
suma al pla decretat i per tant
se celebrarà la Diada i la fira
d’acord amb la normativa aprovada. D’aquesta manera només hi podran participar empreses i professionals.
Des de l’ajuntament s’enviarà
a les empreses de Manlleu un
accés al tràmit des del qual es
podrà sol·licitar la participació,
posant una parada de venda
davant de l’establiment (es po-

drà fer els dies 21, 22 i 23 d’abril) i/o participant amb una
parada a la fira a la Plaça Fra
Bernadí el 23 d’abril.
També es permet organitzar
actes dins dels establiments,
però donada la situació actual,
no és massa recomanable i en
qualsevol cas (tant posant parada com organitzant una activitat), caldrà que compliu rigorosament amb les normatives i
recomanacions fixades en el
pla, i aquelles que es vagin
decretant en funció de l’evolució de la pandèmia, durant la
realització de l’activitat.

Ja tenim guanyadora del
concurs Passi per Caixa!

La setmana passada es va fer
el lliurament del premi del Concurs Passi per Caixa, la cam-

panya de promoció del comerç local i de proximitat.
El regidor de Promoció Econòmica de Manlleu, Eudald
Sellarès, i la tècnica de comerç
de l’OPE , Maite Bulbena, van
fer entrega del xec regal del
premi del Concurs d’Instagram

valorat en 300 € en vals de
compra. La guanyadora podrà
bescanviar el premi als comerços de Manlleu o bé dels municipis de l’àrea d’abast territorial (Voltreganès, El Collsacabra i Roda de Ter) que també
han participat en la campanya
Enhorabona a la guanyadora i gràcies a tothom que hi ha
participat.

Empresa del mes

Adapta Interiors
Adapta Interiors és un estudi de disseny fundat per la
interiorista Sofia Canadell.
Ella va agafar el traspàs del
negoci on treballava, des de
feia 4 anys, quan la seva
cap es va jubilar. El negoci
inicialment estava ubicat a
Tona, però com que ella és
de Manlleu va decidir traslladar-se i ara fa un any va
obrir el despatx a l’avinguda
de Roma.
Està especialitzada en
l’interiorisme d’habitatges, el
disseny és personalitzat per
tal que sigui més funcional i
adient, i s’adapta a les necessitats dels seus clients.
El disseny d’interiors no és
només triar el mobiliari o la
decoració, és molt més ampli i inclou conceptes com
distribució,
instal·lacions,
llum, eficiència, mides, formes o arquitectura entre
molts altres.
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Un dissenyador d’interiors
pot oferir un servei clau en
mà en qualsevol mena de
reforma, encarregant-se des
del disseny fins a l’entrega
final de l’obra; Assessorant
en tot el que cal i planificant,
coordinant i supervisant cadascuna de les fases del
projecte.
Amb això s’obté un únic
interlocutor amb qui comunicar-se i que farà de pont
entre el client i tots els actors
que hi participin. Això permet
despreocupar-se de tot i estalviar temps en visites d’obres, recórrer botigues i proveïdors, buscar un mateix
als professionals, controlar
les comandes i les entregues, resolent incidències…
Adapta Interiors compta
amb col·laboradors externs
de diferents àmbits per poder oferir sempre el millor
servei per dur a terme la

reforma de: banys, cuines,
sales, menjadors, dormitoris,
locals comercials i oficines.
Un espai confortable és la
conseqüència natural d'un
bon disseny. Per això el disseny del lloc on vivim és fonamental pel nostre benestar.
No li agrada posar adjectius al seu estil perquè es
redefineix constantment, ja
que intenta que els projectes
s'adaptin als clients. Li agrada recuperar, transformar,
adaptar, personalitzar, la
senzillesa... també jugar
amb el tradicional i el més
nou. En definitiva, aconseguir que la gent vulgui tornar
a aquell lloc.
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