Teniu una microempresa (menys de 10 treballadors) i voleu gestionar millor el vostre negoci? Voleu
conèixer i aplicar tècniques per a fer el seguiment de l’activitat i millorar la seva eficàcia?
El Programa de Suport a les microempreses de l’OPE seleccionarà 10 empreses per tal de participar en una
acció intensiva de seguiment i millora que tindrà lloc entre setembre i desembre. L’encarregat de donar suport a
les 10 microempreses serà Guillem Freixes, consultor expert en estratègia i viabilitat d’empreses.
Aquest programa us ajudarà a crear un document DAFO de Punts forts, febles, oportunitats i amenaces; analitzar les àrees de l’empresa, segons el sector; Identificar i crear un Quadre de Comandament Integral (KPI), i
definint els punts més importants que cal treballar en un futur a curt i mig termini.
Aquest programa és gratuït i està subvencionat per la Diputació de Barcelona. Les empreses que hi vulguin participar poden posar-se en contacte amb el Servei d’Empresa de l’OPE Manlleu al 93 851 50 22 o bé a través
del correu electrònic empresa@manlleu.cat.

El jove il·lustrador manlleuenc ha creat un cel cerveser ple de porquets feliços, que evoca el contingut principal
de la fira gastronòmica
El manlleuenc Jacob Cabezas és l’autor del cartell de la Fira Porc i Cervesa 2017. L'il·lustrador, també conegut com a
Blaufosc, i que actualment col·labora amb l'empresa Arkham Studio, ha pintat una composició creada amb els principals
elements gastronòmics de la fira: “un espai ingràvid banyat de llum daurada i amb núvols d'espuma de cervesa on veiem
festivar garrins juganers”.
Aquest cartell és el segon d’una sèrie en què es manté la marca de la fira creada fa dos anys i que incorpora una il·lustració
diferent per cada edició, convidant a artistes de Manlleu o vinculats amb la ciutat a participar-hi amb les seves obres.

La fira, que aquest any celebrarà la seva 25a edició, tindrà lloc del 22 al 24 de setembre a la plaça Fra Bernadí, i compta
cada any amb 50 expositors o empreses, més de 20.000 visitants (dels quals un 55% són de fora de la comarca d’Osona) i
més de 30 activitats gastronòmiques organitzades entre les empreses participants, la revista Cuina, l’Associació MAB Manlleu, el Mercat Municipal i l’Ajuntament de Manlleu.
En aquesta edició, la fira celebrarà el Primer Concurs de Llonganissa de Catalunya, organitzat per La Confraria del Gras i el
Magre i La Fundació Oficis de la Carn, en què hi poden participar cansalades i xarcuters d’arreu de Catalunya. Entre moltes
altres activitats, també hi trobem la celebració del 5è Dia Cuina, organitzat per la revista gastronòmica cuina.cat, i el 4t Concurs de Cervesa Artesana.
Podeu trobar tota la programació de la Fira Porc i Cervesa al web www.porcicervesa.cat i a les seves xarxes socials.
Trobareu més informació de Jacob Cabezas -Blaufosc- al seu web www.blaufosc.com.

L'Ajuntament de Manlleu forma part de Reempresa, una iniciativa que permet que els propietaris que no
poden continuar al capdavant del seu negoci el puguin el cedir a una altra persona amb interès i ganes de
donar-li continuïtat. Des del Servei d’Empresa de l’OPE, assessorem tant les persones que volen vendre
com les que volen emprendre un projecte empresarial sense començar de zero. Si us voleu jubilar o ja no
podeu seguir portant el vostre negoci i esteu pensant a cedir-lo, o bé si esteu a l’atur i voleu autoocuparvos, fer una inversió o pensar a comprar un negoci, Reempresa pot ser la solució.

NEGOCIS EN CESSIÓ
Cessió per jubilació de botiga especialitzada en productes per a nadons i famílies en ple funcionament. Ubicada a l'eix comercial de la població, en
un carrer cèntric de molta afluència de gent. PC09163

Cessió per jubilació d’empresa de fabricació de peces de fusta tornejades
per a joguines, jocs d’exterior i de sobretaula, estris de cuina i manualitats.
Amb marca pròpia i àmbit estatal. Marca registrada en vigor. PC09267

Cessió d’empresa dedicada a la venda de llibres, regal, material d’oficina i
escolar, premsa i quiosc i treballs de copisteria. Ubicada a Torelló, en
un carrer cèntric i comercial, amb instal·lacions modernes. PC08976

Distribuïdora i magatzem de productes de pastisseria dedicada a la venda a l'engròs de productes de pastisseria i similars. Àmplia cartera de productes, més de 250 referencies. PC09442

Botiga de plats cuinats d'estil casolà per emportar a casa i pollastres a
l'ast, amb una part dedicada a la venda de productes alimentaris. El local disposa de les instal·lacions adequades segons normativa. PC09444

Empresa de distribució de productes naturals i ecològics. Venda al detall i al major de productes alimentaris i altres. PC08566.

Empresa Comercial d'instal·lacions esportives: camps de futbol de gespa sintètica, pistes de pàdel, de tennis i pistes poliesportives. Muntatge, construcció i manteniments de gimnasos, spas i equipaments esportius. PC05570

Fem Xarxa - 2017/33

