
 
 
 
 

TAULA DE COMERÇ 
Acta de reunió 

 
 
 
Dia: 02/05/2018  
Hora inici: 15:15  
Hora final: 16:15  
Lloc: Can Puget, Sala d’entitats. Plaça Dalt Vila, 1,  Manlleu  
 
 

 

 

Participants: Enric Rosés (president de l’Associació de Botiguers de Manlleu (MAB)), Montse Sala (Ràdio 
Carrera), Mercè Forner (Calçats Muns), Maria José Valero (Meryland) i Albina Vilalta (Albina Moda). Per part 
de l’OPE: la cap d’àrea; Betlem Parés, i les tècniques Imma Muñoz, Olga Moreno i Pilar Raurell 
 
Han excusat assistència: Eudald Sellarès (regidor de Promoció econòmica, joventut i indústria), Carme Peix i 
Mercè Pinto (Hidra), Dolors Rifà (Rifà Perruqueria) Olga  i Joan Josep Guiteras (Olga Moda), Xavier Molera 
(Hotel-restaurant Fonda Torres), Xevi Cervera (Ausa Aparcaments), Pere Puig (Òptica Torrents), Josep 
Anglada (Anglada Electrodomèstics), Josep Terradellas (Can Cerilles), Jaume Casas (Ecograma) i Fina Sala 
(Llibreria Contijoch). 
 

 

Ordre del dia: 

 

• Possibles propostes de dinamització en substitució de la Nit Encantada 
 
 
Es va convocar la reunió de la taula de comerç per tal de consensuar una nova acció, que pogués substituir 
la Nit Encantada, ja que no es va arribar al mínim de participants, només s’hi van apuntar 40 establiments 
comercials. 
 
En la reunió es va acordar, de manera consensuada, que es faria la Festa del Comerç. Les dates que es va 
parlar de fer-la,  van ser o bé el cap de setmana de l’1 i 2 de juny o bé el del  8 i 9 de juny. Es va mostrar 
interès en que aquesta festa coincidís amb el dia en que l’ANC de Manlleu farà el sopar groc a la plaça Fra 
Bernadí, que segurament serà el dia 9, ja que creien que aquest fet faria que hi hagués més gent. Per tant 
s’acabarà de confirmar els dies així que s’hagi parlat amb els de l’ANC. Els horaris en que es faria serien: 
divendres de les 17h a les 20 h i dissabte de les 10 h a les 13 h i de les 17h a les 20 h d’un dels dos caps de 

setmana. 

 
La Festa del Comerç consistirà en que cada establiment faci algun tipus de promoció, oferta o descompte per 
tal d’atreure públic. I es sortejarà, entre la gent que aquell dia faci una compra, una panera feta amb 
productes donats pels diferents establiments participants.  
 



 
També es demanarà la col·laboració de les escoles de ball per tal que facin actuacions a diverses ubicacions 
de Manlleu i es mirarà la possibilitat de contractar algun grup musical. Es contractarà una personal shoper 
per tal que faci recorreguts per diferents establiments. 
 
 
La idea és, que els aparadors dels comerços i establiments que hi vulguin participar, es decorin de color groc, 
per tal que la gent sàpiga quins establiments fan els descomptes. També, aquells carrers que així ho 
decideixin, es podran decorar amb banderoles, globus o serrells de color groc. També s’intentarà contractar 
un carrilet per aquests dos dies (caldrà veure disponibilitat), que serà gratuït per aquells que hagin comprat 
en establiments de Manlleu. 
 
Es farà la comunicació a través de les xarxes socials dels comerciants i de l’Ajuntament, així com a través de 
la premsa i televisió comarcal. 
 
 


