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Manlleu impulsa la Creativitat i l’Artesania
Contemporània
Des de l’Oficina de Promoció Econòmica i el Servei de
Cultura de l’ajuntament s’ha
iniciat un projecte dirigit al
sector econòmic vinculat a
la Creativitat i l’Artesania
contemporània. Té com a
objectiu principal ajudar,
acompanyar i capacitar persones i equips en qualsevol
repte o iniciativa empresarial que pugui sorgir en el
transcurs de la seva trajectòria professional.
El passat divendres, 26
de novembre, es va dur a
terme a la sala d’Exposicions de Can Puget la primera activitat en el marc d’aquest projecte. Un espai de
trobada amb alumnat de
l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de Vic (EART VIC).
La jornada va comptar
amb la presència de Marina
Calls, creativa i Scouter de
projectes integrals culturals i
de promoció comercial per a

futurs emergents contemporanis i que actualment és
responsable i coordinadora
del programa Talent Jove
Artesania de la Generalitat
de Catalunya. L’alumnat va
mostrar molt interès pels
recursos que des d’Artesania Catalunya s’estan treballant per capacitar sobretot
al Talent Jove, reivindicant
la creativitat i dignificant l’Artesania com a ofici que esdevé un sector econòmic a
tenir en compte.
Així també, es va comptar amb la presència de
quatre professionals de
Manlleu consolidats en l’àmbit de la il·lustració i l’animació: Àlex Roca, Jacob Cabezas, Oleguer Roca i Pol Robles, qui van fer unes presentacions amb contingut
de gran valor que van generar un ampli retorn de preguntes per part dels joves
participants.

La jornada va finalitzar
amb la visita guiada a la
Manlleu Galeria d’Art a càrrec de Lluís Moreno, de
l’empresa Arkham Studio.
L’OPE treballa en la llavor d’aquest projecte, que
vol copsar les necessitats i
reptes del talent jove com a
futurs emprenedors, dels
mestres artesans com a
transmissors de coneixement i experiència, i dels
professionals que es troben
en un moment expansiu de
la seva empresa i que volen
ser més competitius o fer
viable econòmicament el
seu projecte empresarial.
Manlleu com epicentre
d’aquest projecte, sempre
amb una mirada territorial,
concentra un clúster prou
significant i engrescador per
crear ponts de coneixement
i ajudar a escalar els negocis d’aquests professionals
d’alt talent creatiu i artístic.

La 20a edició del Badanadal ofereix de
nou un espai de promoció per al
comerç i les empreses
Del 6 de desembre al 9 de gener, el centre de Manlleu es
transformarà, de nou, en un parc
de gel, especialment pensat i
ambientat perquè els infants i el
jovent gaudeixin de la màgia
d’aquestes festes.
Les pistes de gel del Badanadal, consolidades com a esdeveniment singular de dinamització comercial, són també un
aparador per a les empreses i
comerços que estiguin interessats a oferir els seus productes i
serveis, als més de 15.000 visitants que durant aquestes dates
passen per la ciutat i que els
veuran anunciats a les tanques
de la pista de gel per on passen
anualment entre 15 i 18.000 patinadors. L’any passat, excepcionalment i a causa de les mesures fixades per la contenció de
la pandèmia COVID19 aquesta
xifra es va reduir a 5.235 patinadors. En aquesta edició les me-
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sures fixades permetran
acollir fins a 40 patinadors
per torn, hora i pista i, per
tant, s’espera que unes
5.000 persones puguin
tornar a gaudir de les instal·lacions i de la ciutat.
El preu fixat per cada
tanca promocional de 100
x 70 cm és de 60 € IVA
inclòs. L’import inclou la
impressió i la fixació del
vinil a la pista de gel, però
no inclou el disseny, que
pot proporcionar cada empresa o entitat.
Les empreses associades al MAB Manlleu (Manlleu
Associació de Botiguers) gaudiran d’un descompte del 5% en
fer la compra de les tanques
promocionals de la pista de gel.
Les empreses interessades
només han d’accedir a l’enllaç i
omplir el formulari de sol·licitud
corresponent:

badanadal.cat/anunciat.
En l’anterior edició més de 30
comerços i empreses van aprofitar la pista de gel com a aparador i espai de promoció.
Per a més informació també
podeu contactar amb el servei
de Fires i mercats a través del
correu fires@manlleu.cat.

Nova Oficina Next Generation:
El suport per accedir a uns
fons extraordinaris
ACCIÓ posa a l’abast
de les empreses l’Oficina Next Generation
EU, un servei que té
per objectiu identificar
i donar a conèixer les
diferents convocatòries dels fons europeus
i fomentar la participació
d’empreses catalanes en
projectes estratègics.
Els fons Next Generation són uns ajuts excepcionals per reactivar l’economia i avançar cap a un
sistema productiu més
digital i sostenible. Per
aconseguir-ho, les empreses hi tenen un paper imprescindible i necessiten
tot el suport per accedir-hi.
Amb l’Oficina podràs accedir a informació actualitzada i verificada i rebràs suport a través d’aquests
serveis:
• Identificació de projec-

•

•

•

•

tes d’empreses catalanes.
Assessorament sobre
l’elegibilitat dels projectes.
Acompanyament en el
procés de presentació a
les convocatòries amb
l’assessorament d’experts.
Difusió de noves convocatòries a través d’un
sistema d’alertes.
Suport en l’articulació
de consorcis.

Trobareu tota la informació
a través del web d’ACCIÓ:
www.accio.gencat.cat

