A Manlleu, sota el paraigües de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS, s’agrupen
empreses, entitats i altres iniciatives que actuen des del compromís
social per resoldre necessitats a través de
l’activitat econòmica.
I amb el nom d’alTERna’t, el proper divendres 1 de setembre, a partir de les 6 de la tarda i a l’Embarcador del Ter, tindrà lloc
una jornada lúdica i didàctica entorn l’ESS, aquella economia que situa la persona i la
comunitat al centre de la seva activitat, i prioritza el benestar col·lectiu per davant del

benefici econòmic. L’orienten principis com la transparència, la participació, la sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la col·laboració i compromís amb la comunitat, amb una clara voluntat transformadora davant l’actual context de desequilibri,
desigualtat i exclusió social.
La jornada s’iniciarà a les 18:00 amb una contextualització de l’ESS a càrrec del manlleuenc Ruben Suriñach, coordinador del Balanç Social de la XES i membre de la cooperativa més OPCIONS. Seguidament, entre 19:00 i 21:00, es podrà conèixer o participar en un itinerari de jocs didàctics i activitats de sensibilització pensats per a un
públic familiar. Finalment, a partir de les 21:00 i per cloure l’acte, tindrà lloc una actuació musical.
Serà una de les últimes oportunitats d’aquest estiu per gaudir de l’Embarcador del
Ter, i al mateix lloc es podrà gaudir de l’oferta gastronòmica habitual del GDT, així
com també d’entrepans elaborats per l’agrobotiga de Les Basses.

S’ha obert una nova convocatòria destinada a contractar persones joves en pràctiques durant mig any. Hem parlat amb tres de les persones que van participar en aquest programa durant el 2016 els hem demanat quina va ser la seva experiència, què n’han extret i si animarien a altres joves a participar-hi. Les
persones i entitats interessades en participar en el programa es poden adreçar al Servei d’Ocupació de l’OPE.
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Laila Ferrer
La meva experiència en
el Programa ha estat
molt positiva. En el meu
cas, era el primer contacte amb el món laboral després d'acabar el
grau i a part d'adquirir
experiència, em va donar molta autoconfiança
com a professional.
A part dels 6 mesos
d'experiència com a
tècnica de medi ambient, he pogut introduir-me i conèixer el funcionament d'un Ajuntament, he fet contactes
professionals molt enriquidors i he pogut veure la capacitat d'adaptabilitat que tinc, entre moltes altres coses,
Recomanaria el programa amb els ulls tancats. De fet,
ja ho faig! Els joves ho tenim molt difícil per poder adquirir experiència d’una forma justa i digna, és a dir,
podent treballar en un lloc on et valorin. Això sumat al
fet que les pràctiques són remunerades, em semblen
motius més que suficients per recomanar aquest programa a altres persones.

Només puc donar les
gràcies al Programa i al
GDT per donar-me l’oportunitat de poder treballar amb ells i per ferme sentir tan bé des del
primer dia.
Durant el mig any que
ha durat el programa, he
après moltes coses que
m’han enriquit professionalment. Realment ha
sigut una molt bona experiència que repetiria. M’ha
permès envoltar-me de gent fantàstica, treballar amb
altres entitats i veure les cares dels alumnes quan fèiem una xerrada. Però sobretot m’he adonat de la necessitat de seguir enfortint i vertebrant un moviment
ecologista al nostre país.
Recomanaria el programa a totes les persones joves
que busquen tenir el primer contacte en el món laboral
o que necessiten guanyar experiència ja que els permet treballar a jornada completa durant mig any i amb
un sou digne.

El Lab. Espai Coworking Manlleu va presentar
el 27 de juliol la seva programació d’activitats
de setembre a desembre. Una sèrie de cites
vinculades al món empresarial amb l’objectiu
de convertir l’espai en més que un centre de
Coworking i afavorir el diàleg i el debat entre
empreses, professionals i ciutadania.
Un dels eixos principals de la programació és la #Comunitat Lab: trobades entre empreses, professionals i ciutadania en un ambient informal i acompanyat d’un tast de
producte d’empreses locals. L’objectiu és compartir realitats, reptes i oportunitats.
Aquestes sessions es faran els dijous a les 17h:

Em vaig apuntar al programa en acabar un
màster i va ser una
oportunitat de conèixer
l’àmbit de la comunicació en l’administració
pública. L’experiència va
ser realment positiva i
vaig participar en projectes diferents aprenent
de tot l’equip tècnic amb
qui vaig treballar.
Un dels principals obstacles dels joves quan comencen
la seva carrera professional és la falta d'oportunitats
per manca d'experiència. Aquest programa m’ha permès guanyar experiència en el meu àmbit i consolidar
les meves aptituds. Ara puc presentar el meu currículum amb més credibilitat i confiança.
Recomanaria a qualsevol jove que s’informi sobre les
possibilitats d’aquests programes. Suposen possibilitats d’incorporació reals, pràctiques professionals en
ambients laborals i, a més, estan remunerades.

5 d’octubre. Com afecten els valors al teu negoci? Amb Llorenç Martín.
19 d’octubre. La fotografia en el nostre negoci. Amb Xevi Vilaregut.
9 de novembre. Com podem expandir el nostre negoci local sense perdre la proximitat? Amb Tot cursos.
30 de novembre. Quin camí està seguint la meva empresa i com l'estic liderant? Amb
Dolors Sánchez .
14 de desembre. Relació empresa - administració. El cas del vi com a exemple. Amb
Josep Maria Cuscó.

14 de setembre. Tornem de vacances: propòsits per al nou curs. Amb Enric Bastardas.

Trobareu totes les activitats al blog del Lab: www.labmanlleu.wordpress.com.

21 de setembre. Crowdfunding: el micromecenatge com a oportunitat. Amb la Companyia Cervesera del Montseny.

Per informació i inscripcions, podeu adreçar-vos al Lab Manlleu
C/Prior Tarafa, 11 | 93 782 71 61 | lab@manlleu.cat
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