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Èxit de la 28a edició de la Fira Gastronòmica Porc i Cervesa
La 28a edició de la Fira
gastronòmica Porc i Cervesa (celebrada a Manlleu del 30 de setembre al
2 d’octubre) ha estat tot
un èxit de participació. La
Plaça Fra Bernadí s’ha
tornat a omplir gràcies a
la combinació de propostes i oferta gastronòmica.
Dissabte al vespre es van
esgotar els 4.000 gots de
vidre de la fira, i diumenge
es va haver de recórrer a
gots biodegradables per
atendre les més de
15.000 persones visitants
d'aquesta edició.
Hi han participat 30
expositors: nou de restauració, onze empreses de
cervesa artesana, vuit
parades del mercat agroalimentari, i dues empreses de lleure. Cinc restaurants han participat a la
campanya de promoció
Els Plats de Porc i Cervesa.
Deu de les empreses
participants
(incloent-hi
els cinc restaurants) eren
de Manlleu. La fira ha
comptat amb 32 activitats,
22 d'elles gastronòmi-

ques.
Més de 500 persones
han gaudit dels actes de
l'aula del gust. Més de
800 infants han gaudit
dels espais d'oci de la fira
(La Granja i l'Era del joc) i
dels tallers d’Els Cracks
de la cuina.
Durant l’acte inaugural
de la Punxada del barril,
es van entregar dotze
medalles commemoratives als tres cansaladers
de Manlleu (Josep Terradellas de Can Cerilles,
Toni i Dani Molist de Carnisseria Molist, i Cesc
Colom de Carnisseria
Colom-Vila) que han guanyat premis i mencions
nacionals pels productes
que han fet, des del 2016
fins ara.
Les cerveses guanyadores del Concurs de
Cerveses de la fira han
estat: 1r Premi: Mala Vida
de la Cia. Cervesera del
Montseny, una negra Imperial Stout d'11 graus. 2n
Premi: Buddhan Pie, una
Imperial Pastry Sour amb
ma de buda natural, galeta Maria, vainilla de bour-

bon i lactosa; de la cervesera Argentina Juguetes
perdidos; amb 8,5 graus.
3r Premi: Txingudi, una
cervesa de Bidassoa Basque Brewery, estil American Ipa, de 6,3 graus i
amargor de 50 IBUS.
El jurat, format per 15
persones no professionals, guiades per Ariel
Caballero
(jutge
del
BJCP), van tastar i seleccionar les tres millors cerveses de la fira presentades al concurs, patrocinat
per Agronet Brewing.
Les activitats protagonistes de la fira han estat,
de nou, la matança i ela-

boració de productes del
porc, que es van fer dissabte i diumenge a càrrec
de cansaladers i comerços del Mercat Municipal.
Les empreses participants estan molt contentes amb els resultats obtinguts i la gran majoria
han expressat que tornarien a participar en la pròxima edició.
Des de l'Ajuntament de
Manlleu es vol agrair la
participació i col·laboració
de totes les empreses,
tant expositors com de
serveis, sense les quals
aquesta fira no seria possible.

L’Ajuntament de Manlleu contracta dotze persones durant un any
en el marc del Programa Treball i Formació
El Programa respon a la
necessitat de millorar
l'ocupabilitat de persones
amb especial dificultat
d'accés al món laboral
amb una jornada completa durant un any. Es va
iniciar el passat mes de
juny de 2022 i finalitzarà
el maig del 2023.
Alguns dels requisits
que havien de complir les
persones
demandants
era, tenir 52 anys o més,
ser persones aturades i
inscrites al SOC, destinatàries de renda garantida
de ciutadania, o persones
en risc de caure en atur
de llarga durada.
A les persones contractades els permet treballar
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en diverses àrees i serveis de l'Ajuntament de
Manlleu. Aquest any es
compta amb una tècnica
municipal que vetlla perquè puguin millorar les
seves competències personals i transversals.
Aquest acompanyament
individualitzat serà integral i transversal i s'adaptarà a les característiques
i necessitats de cada persona oferint formació
complementaria si s'escau.
Aquests dotze Plans
d'Ocupació estan ubicats
en diferents projectes i
equipaments:
escoles
municipals, el pavelló, el
Mercat Municipal de

Manlleu, el Lab Manlleu.,
la piscina, la deixalleria,
l’edifici Can Puget i la
brigada municipal.
Els resultats esperats
s'enfoquen des de dues
perspectives. La primera
és la millora de la seva
ocupabilitat per tal de
facilitar la seva inserció
laboral posterior. La segona, complir amb els
objectius de treball marcats en totes les accions
de capacitació professional que es duran a terme
durant la realització del
programa en els diferents
espais, edificis i serveis
municipals i la repercussió social que aquestes
actuacions poden tenir en

la ciutadania de Manlleu.
Es pretén aconseguir
l'apoderament i la capacitació professional dels/les
dotze persones que hi
participin, així com la recuperació i millora dels
seus hàbits ocupacionals
i socials amb la finalitat
que les persones participants es puguin incorporar al mercat de treball en
finalitzar el Programa.El
Programa està cofinançat, d'una banda, per l'Ajuntament de Manlleu i,
de l'altra, per la Generalitat de Catalunya a través
del SOC, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

