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TALLER D’APARADORISME, MARXANDATGE  

I PAQUETERIA A MANLLEU 
 

 

S’ha dut a terme aquesta tardor un curs-taller d’aparadorisme, marxandatge i paqueteria, 

adreçat directament als empresaris i al personal del sector comerç del municipi de Manlleu dins 
el marc del Programa Antenas del Consejo Superior de Cámaras. Els organitzadors n’han fet 

una valoració molt positiva, remarcant que s’ha vist complert l’objectiu que es perseguia: es 

tractava d’oferir als participants més coneixements, tècniques i eines per millorar la imatge de 

l’establiment comercial, un punt clau per aconseguir una major incidència en el seu volum de 
vendes. La llista total d’inscrits al curs ha superat les expectatives (+15%) amb unes 

valoracions, per part de tots als assistents, molt satisfactòries, proposant la idea, cara l’any 

vinent, de donar-li continuïtat.  

La novetat d’aquesta modalitat de formació està en el seu format, caracteritzat per unes 

sessions-taller molt pràctiques, en les quals els assistents han pogut treballar materials i 

conceptes. A més, els comerços han pogut gaudir així d’una hora de tutoria individual al mateix 

establiment i, aquest fet, els ha permès personalitzar els seus dubtes. Els professors que han 

impartit els tallers han estat Miquel Pla, aparadorista, i Xavier Massip, dissenyador d’arts florals. 
Aquest programa a Manlleu és fruit de la col·laboració del Fons Social Europeu amb la Cambra 

de Comerç de Barcelona i l’Ajuntament de Manlleu, a través de l’Oficina de Promoció 

Econòmica (OPE-Manlleu). 

Les cambres de comerç  van posar en marxa el "Programa Antenes: Serveis de proximitat per 

a les petites i mitjanes empreses" per dotar d'una xarxa local de serveis empresarials aquells 

municipis que no compten amb presència cameral i que tenen una densitat de població 

superior als 8.000 habitants dins la seva àrea d'influència.  
 

Els seus principals objectius són: 

- promoure  un accés igualitari a la xarxa de serveis empresarials que presten les 

cambres de comerç a emprenedors i empresaris. 

- millorar el grau d'informació existent sobre les necessitats i les opinions de les pimes, 
establint una xarxa territorial d'Observatoris Econòmics Locals. 

 

  http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona  
  http://delicious.com/cambrabcn/ 
  http://presscambrabcn.posterous.com  

http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents 

 

 


