S’ha obert una segona una convocatòria de subvencions per a entitats,
destinada a incentivar la contractació
en pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de Garantia
Juvenil.
Aquest ajut, promogut pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, va destinat
a la contractació en pràctiques de
joves amb formació que tinguin entre
18 i 29 anys i que compleixin les condicions per ser beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar
els seus serveis professionals durant 6 mesos a jornada completa.

Les entitats beneficiàries poden ser ens locals, consells comarcals i entitats sense
ànim de lucre. Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser joves de 16 a 29 anys que no estudiïn ni treballin; ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans, estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades al SOC; acreditar la possessió d’un títol formatiu o
d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional i
complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.
El termini per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció és el 15 de
setembre. Les entitats interessades us podeu adreçar-se al Servei d’Ocupació de
l’OPE, on us ajudarem tant per la tramitació de la subvenció com per a la recerca
de persones candidates.
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La Festa Major de Manlleu tindrà lloc del 12 al 16 d’agost de
2017, i durant aquestes dates els restaurants de Manlleu ampliaran la seva oferta gastronòmica elaborant i oferint plats,
productes i/o menús especialment pensats per a l’ocasió.

L’objectiu de la proposta es posar en valor la qualitat i el producte gastronòmic de la ciutat, i promoure’l entre els visitants
que aquests dies participin dels actes organitzats.
L’oferta es molt variada, ja que en alguns establiments es podran degustar un vermut, o pizzes i, en altres, plats especials

Empresa del mes

de Festa Major. També hi ha ofertes complertes per qui vulgui
gaudir d’un típic dinar o menú de Festa Major amb els cinc
sentits.
Torbareu més informació dels Menús de festa major al web
www.manlleu.cat i directament als restaurants col·laboradors:
Cau Faluga, Creperia Crep-Elles, Fonda Torres, La Mossegada, L’orígen, Manlleuet Cerveseria, Pizzzeria El Piccolo
Biondo, Cal Batlle, La Pianola, Sambucus, El Torres Petit
i La Vermuteria.

Roger Baulenas Fotografia
Activitat, antecedents i evolució de l’empresa
En Roger va estudiar disseny gràfic i va obrir la botiga de productes de fotografia a l’avinguda de
Roma l’any 2012, on també oferia serveis de fotografia i disseny gràfic. Al cap de dos anys es va
especialitzar en la fotografia, fent foto-periodisme, fotografia comercial, boudoirs, reportatges de
casaments, nadons...
Actualment s’ha traslladat al carrer Horta d’en Font, deixant la part de botiga i potenciant els reportatges fotogràfics que és el que el caracteritza. Al nou espai es pot gaudir d’un estudi més ampli,
més confortable, amb llum natural, un disseny modern, dotat de les últimes tecnologies i amb els
preus de sempre.
Elements diferencials i valor afegit de l’empresa
La fotografia és la seva eina professional, però serveix per explicar històries amb les persones com
a protagonistes. En cada projecte dóna el millor perquè, amb el pas dels anys, allò que ha fotografiat sigui tan palpable com quan es va viure en primera persona. El que el fa sentir viu és poder plasmar moments únics i que quedin de record per a les persones que confien ell.
Què aporta l’empresa a Manlleu?
Tot i que a Manlleu hi ha altres negocis de fotografia, Roger Baulenas Fotografia és un negoci específic d’estudi fotogràfic. La seva fotografia és espontània, fresca, artística, professional. També és
l’únic operador de drons homologat a Manlleu i l'únic fotògraf de casaments homologat a Osona.
Projectes de futur
Amb el trasllat del negoci ha culminat el seu projecte inicial i l’objectiu ara és consolidar-lo i que funcioni. Tot i això, com que el sector de la fotografia és molt volàtil i ell és una persona molt inquieta,
no sap on serà d’aquí a cinc anys.
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