S’inicia la col·laboració entre
l’OPE Formació, PIMEC i IDFO

Primera sessió d’English Lab a
l’espai de Coworking de Manlleu

El treball conjunt permetrà donar una millor resposta a les demandes de formació de
les empreses i persones treballadores
Aquesta setmana ha començat
el curs Excel Avançat, dirigit a
empreses i persones treballadores. El primer organitzat conjuntament pel Servei d’OPE Formació i PIMEC.
Fins ara l’oferta de formació
continua per a persones treballadores es gestionava des de
l’ajuntament i ara s’ha apostat
per poder oferir una oferta formativa diversificada i s’han signat convenis de col·laboració
amb entitats que gestionen un
gran volum de cursos: PIMEC i
IDFO.
D’aquesta manera es podrà
augmentar l’oferta formativa de
qualitat i donar resposta a les
demandes de les empreses.
Així, per exemple, properament
es podrà oferir de nou el curs
d’Anglès nivell B, que l’any passat no es va poder realitzar en
no rebre subvenció tot i l’interès
del es empreses.
Un altre avantatge és la
possibilitat de repetir formacions
quan es supera el nombre d’inscripcions aconseguint una oferta
més flexible i menys acotada.
L’èxit d’aquest primer curs d’Excel Avançat ha fet que es torni a

programar una nova edició pel
mes de març.
Des de l’OPE es valora molt
positivament aquesta nova relació amb PIMEC i IDFO. Una
col·laboració públic-privada que
forma part de la línia de treball
de l’OPE i present en molts altres projectes. Manlleu torna a
ser pionera, establint una
col·laboració en la vessant de la
millora de les competències
personals (en concret de persones treballadores) que pretén
satisfer els interessos del teixit
productiu i de les persones del
territori.
Els propers itineraris forma-

tius que proposa l’OPE, experiencials i creatius són els cursos
Treball en Equip i Com Parlar
en Públic, amb inscripcions
obertes. Tots aquests cursos,
dirigits principalment al reciclatge de les persones treballadores, son totalment subvencionats pel Consorci de Formació
Continua de Catalunya.
Les persones interessades
poden inscriure’s a aquests cursos o bé fer arribar les seves
necessitats i demandes formatives a través de l’apartat d’Oferta
formativa del web manlleu.cat o
bé a través del correu electrònic formacio@manlleu.cat.

El passat dijous, 31 de gener, el Lab Manlleu, l’espai
de Coworking de Manlleu, va
acollir el primer English Lab,
sessions de Networking entre empreses que tenen l’anglès com a fil conductor.
L’activitat es va organitzar conjuntament pel personal tècnic de l’OPE Empresa
i per Llorenç Martín i Mayke
Leijendekkers, dos dels empresaris instal·lats a l’espai.
Tots dos van combinar les
seves competències en anglès i la seva capacitat organitzant dinàmiques grupals.
L’objectiu de la sessió
era, durant una hora, oferir
pràctiques d’anglès professional i, al mateix temps, esdevenir un punt de trobada i
relació entre empreses de

Manlleu i d’Osona.
Sense voler ser un curs
d’anglès, es va fer manifest
que manca un espai com
aquest de pràctica i relació
de l’idioma. Tot i que les persones participants coneixien
l’anglès, en el seu dia a dia
professional mai tenen oportunitat de parlar-lo ni de perfeccionar-lo.
L’English Lab continuarà
durant cada últim dijous de
mes. L’horari, de 8 a 9h del
matí, ha estat valorat per les
persones assistents a la primera sessió, ja que permet
fer una activitat útil i diferent
sense trencar la jornada laboral. Les persones interessades es poden inscriure a
les properes sessions a través de lab@manlleu.cat

Nous projectes cedents Reempresa
L’OPE Empresa forma part de Reempresa, una iniciativa que permet que propietaris que no poden continuar al capdavant del seu
negoci el puguin cedir a una altra persona amb ganes de donar-li continuïtat. assessorem tant les persones que volen vendre com
les que volen reemprendre un projecte i les acompanyem en el procés. A continuació us mostrem dos anuncis cedents nous i un
repàs d’altres negocis. Si teniu interès en algun d’ells, contacteu amb l’OPE: empresa@manlleu.cat | 938515022.

Botiga de joguines.

Empresa de venda a l'engròs de fruita i verdura.

Núm. Projecte: PC09878

Núm. Projecte: PC11588

Botiga familiar dedicada al món de la joguina des de 1943 amb web de venda en
línia. Comerç amb bon assessorament, dedicació i tracte personalitzat. Compta amb
un assortiment de joguines diferents i originals amb les que l’infant pot desenvolupar
la seva imaginació i creativitat, així com també, un gran assortit de joguines educatives de primeres marques. El negoci sempre ha tingut present aportar novetats en
aquest tipus de joguines perquè nens i nenes creixin jugant.

Empresa familiar de segona generació dedicada a la venda al major i distribució de
productes frescos, fruita i verdura. Negoci amb 65 anys de presència en el sector,
amb una cartera de clients fidelitzada que permet la continuïtat immediata. Disposa
d’instal·lacions en propietat reformades nau de 365. L'empresa té unes instal·lacions
en propietat (nau de 365 m2) reformades fa 11 anys i també disposa de diversos
vehicles per transport: tres camions i una furgoneta.

Empresa de transport nacional i internacional. PC08458

Centre de perruqueria i estètica per a homes i dones. PC10370

Restaurant en lloc turístic de muntanya. PC10160

Comerç d’alimentació de productes de proximitat. PC10738
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