
Els mesos de març i abril s’han dut a terme quatre 
cursets/seminaris per a associats de comerç i turisme.  
Han estat un èxit de participació, començant pel de 
manipuladors d’aliments amb 40 inscrits i acabant pel de 
com calcular marges comercials. 
 

 
 

 

CURSETS:  
MANIPULADORS D’ALIMENTS 
INFORMÀTICA BÀSICA 
SÉ ESCOLTAR ELS MEUS CLIENTS? 
COM CALCULAR ELS MARGES COMERCIALS 

CURSET D’INFORMÀTICA DE 55 HORES 

JUNY 2009 

SOPARS  
ROMÀNTICS 

Sorteig de 2 sopars romàntics 
per a dues persones al 
Restaurant Verdolet.  

Els afortunats han estat molt 
contents del menú que els 
han ofert. 

Cada any els sopars es van 
alternant entre els restaurant 
associats. 

 

CONCURS  
DE 

 PINTURA RÀPIDA 

S’ha col·laborat en la  12a 
edició del concurs de pintura 
ràpida de Setmana santa. 

El mes d’abril s’ha iniciat un curs d’informàtica bàsica de 55 hores. 

S’ha organitzat gràcies a la col·laboració de l’Associació de comerç i turisme  i 
Pimec. 

Estava obert als associats,  en primer lloc, i a tothom que fos autònom o 
cobrés una nòmina. 

Les places  disponibles s’han cobert i ha quedat gent pendent d’un altre curs. 

Hem tingut la col·laboració de l’Ajuntament i s’ha impartit a l’IES Anton 
Busquets i Punset. El professor ha estat en Ricard Madrià, a qui s’ha de 
felicitar per la seva professionalitat i paciència. 

 

 

 

 

DESCOMPTES 

2% de descompte a la 
benzinera BP amb la targeta 
Comerç de “La Caixa” 



• S’han sortejat 80 entrades per anar a veure 
2 obres de teatre :  

• Sóc una màquina 

• Invisibles 

Les representacions s’han fet al Teatre Catalunya 
els dies 7 de maig i 27 de juny. 

 

 

 

 

SORTEIG DE 80 ENTRADES 
PER ANAR AL TEATRE 

NOVES PROPOSTES 

JUNY 2009 

MILLA URBANA 

Col·laboració amb la Milla 
urbana celebrada el 6 de 
juny. S’han pagat els 
dorsals dels participants. 

 

SICTED 

S’han dut a terme les 
primeres reunions de treball 
del SICTED (sistema de 
qualitat turística en destí). 

•Participació en la Ruta del bolet 

•Reeditar la guia telefònica 

•Xerrada amb els mossos d’esquadra 

•Sorteig de càterings per a la Festa Major 

•Sorteig de 30 menús  

•Proposta per fer una Fira Rebaixa 

•Petició de dos cursets més d’informàtica 

•Engegar una campanya per reduir el consum de 
bosses de plàstic 
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