Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús: alternativa d’accés
a l’habitatge
El proper divendres, 21 d’abril tindrà lloc a l’Ateneu de Manlleu la xerrada Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús:
alternativa d’accés a l’habitatge, organitzada per la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Manlleu en col·laboració
amb l’Ateneu i l’Ajuntament de Manlleu.
Davant el greu problema de l'habitatge, amb desenes de milers de desnonaments per impagaments d'hipoteca i una
gran demanda d'habitatge social sense atendre, ajuntaments, particulars i col·lectius busquen possibles solucions.
Les alternatives que comencen a obrir-se camí són les cooperatives d'habitatge amb cessió d'ús.
Presentació d’experiències amb la participació de la cooperativa d’habitatge Sostre Cívic i la cooperativa de serveis
financers ètics i solidaris Coop 57.
El model de cooperatives d’habitatge busca que un privat o un ajuntament cedeixi una finca o solar en desús, a un
termini molt llarg, de 50 a 100 anys. La cooperativa rehabilita l’espai o hi construeix, i els seus socis paguen una entrada inicial retornable i una quota mensual assequible. D’aquesta manera poden disposar de l'habitatge de manera
indefinida i transferible encara que mai seran propietaris: la propietat és de la cooperativa. Una fórmula molt estesa al
nord d'Europa que ara, a Catalunya, es comença a veure com una opció viable i interessant.
Divendres, 21 d’abril de 2017. 19.00 h
Lloc: L’Ateneu
Organitza: Xarxa d’ESS de Manlleu amb la col·laboració de l’Ateneu i l’Ajuntament de Manlleu

Memòria i resultats 2016 de l’Oficina de Promoció Econòmica
de Manlleu: el Servei de Comerç
Com a accions de promoció del comerç, l’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament de Manlleu segueix la línia de mostrar l’oferta comercial de qualitat, variada i moderna a través d’accions que permeten concentrar el comerç:
- Manlleu t’enamora - 150 establiments
Contribueix a donar més visibilitat al comerç de Manlleu i a promocionar l’activitat de La Primavera (en)cantada a
través d’una imatge comuna que decora els aparadors dels comerços durant la primavera.
- La Nit Encantada, nit de comerç – 110 establiments comercials i de restauració
De les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit, comerç, espectacles, música i gastronomia es concentren al centre de
Manlleu per donar a conèixer el potencial comercial de la ciutat.
- Campanya foment de locals buits | Manlleu Galeria d’Art: 9 galeries | 16 artistes | 22 peces artístiques
Durant els mesos de novembre a gener, diversos locals comercials buits de tot el municipi, en venda o lloguer, es
van convertir en galeries d’art efímeres.
- 7a edició de l’Espai Express, Pop Up Store - 47 comerços participants /| 2.927 productes gestionats
L’Express és l’aparador de les botigues de Manlleu, la botiga de les botigues, un espai original que només té lloc
durant la campanya de Nadal i que s’ha convertit en un dels referents del Nadal al centre de Manlleu.
- Retail Tour Viena - 15 comerços participants
Recorregut guiat de la mà d’un expert en Retail a Viena.
- Mercat d’Art - 24 artistes | 20 obres venudes

Consolida’t: programa formatiu de suport al treball autònom
L’Ajuntament de Manlleu posa en marxa el programa formatiu Consolida’t, que pretén afavorir la consolidació de l’activitat dels treballadors i treballadores autònoms. Es tracta d’una sèrie de cursos i píndoles formatives (algunes de les quals seran en línia) sobre gestió empresarial, anàlisi del compte de resultats i gestió de tresoreria. Part de la formació del Consolida’t seran píndoles de curta durada adaptades a
les seves necessitats i els/les participants rebran també un assessorament personalitzat en matèria de
màrqueting i de gestió econòmica i financera.
Poden optar a participar-hi totes les persones treballadores autònomes, sense cap limitació respecte de
l’antiguitat en el negoci. També hi podran participar els autònoms que han fet fallida en els seus negocis i
que volen mantenir-se en el mateix règim iniciant una nova activitat laboral, així com persones autònomes de societats civils privades, comunitats de béns o societats limitades de reduïda dimensió.
El programa, el duran a terme entitats col·laboradores que rebran una subvenció per executar les accions formatives previstes en el programa. Aquestes entitats poden ser escoles de negoci, universitats i escoles universitàries o entitats dependents o que hi
estan vinculades i col·legis professionals, entre d’altres.
Les persones i entitats interessades poden posar-se en contacte amb el Servei d’Empresa de l’OPE Manlleu.
empresa@manlleu.cat | 93 851 11 73

