NOTÍCIES CAMBRA

Nova edició del
concurs d’aparadors
de Nadal

La Cambra ha convocat una nova
edició del ja tradicional concurs
d’aparadors de Nadal, que premia
la creativitat nadalenca dels
diferents comerços de la ciutat de
Manresa. Aquest any se celebra ja
la 40ena edició del concurs, per la
qual cosa se li ha volgut donar un
nou impuls i millorar la dotació
econòmica dels premis. Els
comerços interessats en presentars’hi han de fer arribar la butlleta
d’inscripció a la Cambra abans del
dia 19 de desembre.

Calendari de festius
comercials per al 2008
La Generalitat ja ha aprovat el
calendari de festius amb obertura
comercial autoritzada per a l’any
2008. Els dies festius en què els
comerços podran obrir seran el 13
de gener (inici de les rebaixes
d’hivern), el 20 d’abril (temporada
de primavera), el 6 de juliol (inici
de les rebaixes d’estiu), el 12 d’octubre i l’1 de novembre (temporada de tardor), i el 6, 14 i 21 de
desembre (campanya de Nadal).
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Món Sant Benet obre portes
Món Sant Benet, el projecte impulsat per Caixa Manresa i que dóna
una nova vida al conjunt monumental de Sant Benet de Bages, ja és
una realitat. Més de 700 persones
entre les quals hi havia representants del teixit social, polític, cultural, econòmic i esportiu de Catalunya, encapçalats pel President de la
Generalitat, José Montilla, van
assistir a la inauguració que va tenir
lloc el 12 de novembre.
A partir d’ara, Món Sant Benet obre
les seves portes a ciutadans i empreses que trobaran en aquest espai una
nova i original oferta lúdica i cultural,
però també l’escenari per a realitzar
congressos, reunions i actes diversos.
Món Sant Benet està format pel
recinte rehabilitat del Monestir

(amb l'església romànica del segle
XII, el claustre, etc); l'espai de la
Fàbrica (adequat per a la celebració
de congressos i convencions); la
Fundació Alícia (el centre de recerca
científica i divulgació de bons hàbits
alimentaris liderat per Ferran Adrià);
i l'hotel Món.

Reconeixement per
als alumnes de
Formació Professional

La Fundació Catic
assessora pimes i
micropimes

David Garcia, alumne d’Hoteleria
de l’Escola Joviat, ha estat el
guanyador estatal del Campionat
Nacional de Formació Professional
en la modalitat de cuina. Ara,
participa en el campionat internacional Wordskills Competition que
té lloc al Japó.

La Fundació Catic ha iniciat una
campanya d'assessorament per
promoure l’ús de les tecnologies
de la informació a les pimes i
micropimes catalanes, fent especial
èmfasi en aquelles empreses on la
fractura digital sigui més
pronunciada. En concret, s'ofereix
la possibilitat de fer un estudi
bàsic sobre les seves possibilitats
de digitalització amb una subvenció
del 75% sobre els 400 euros del
seu cost, la qual cosa significa que
les empreses només han de pagar
100 €.

