La fira Porc i Cervesa posa en valor
els productes de Manlleu i d’Osona
La 27a edició de la fira Porc i
Cervesa tanca, de nou, una de
les edicions amb més visitants,
posant en valor el sector cansalader i cerveser artesà de la
comarca d’Osona.
La Confraria del Gras i el
Magre i La Fundació Oficis de la
Carn ha premiat a quatre empreses d’Osona, atorgant de
nou el premi a la millor llonganissa tradicional que es fa actualment a Catalunya a un xarcuter de Manlleu, Francesc Colom
Molas, de l’empresa Carnisseria
Colom-Vila SCP.

La fira es consolida, també,
com un espai promotor del sector cerveser artesà i del producte de qualitat i proximitat, acollint una mostra de més de 45
cerveses artesanes diferents, i
més de 10 empreses de la Xarxa de Productors de la Terra.
En el marc de la fira, el jurat
del Barcelona Beer Festival,
organitzador del 1r. Concurs de
Cervesa Catalana de l’Any va
concedir el primer premi a La
cervesa catalana de l'any a la
Black Block Bourbon BA. La
Signorina, de la Canetenca, va

quedar en segon lloc i, de nou,
una empresa de la comarca
(Cia. Cervesera del Montseny)
tanca el concurs amb el 3r premi, concedit a Mala Vida.
Satisfets dels resultats i la
trajectòria de la fira Porc i Cervesa que enguany ha apostat
per un nou format, des de l’OPE
esperem poder continuar impulsant i dinamitzant el sector durant molt de temps, i convidem
a les empreses que encara no
hi han participat o col·laborat, a
viure i gaudir de les properes
edicions.

Bona participació en els cursos
de formació contínua de l’OPE
La setmana passada va començar el tercer curs de la programació formativa d’aquest
darrer trimestre que organitza
l’OPE, adreçada a persones
treballadores i empreses.
Es tracta del curs de Gestió
Comercial, en el qual les 11
persones inscrites aprendran
aspectes com la fixació dels
objectius comercials i la supervisió de l'activitat comercial. Els
altres dos cursos que també
estan en marxa, i que han tingut
molt bona acollida, amb 30 persones més cursant-los, son el
de Gestió del Temps i el de
Mindfulness.
Les noves propostes per
els propers mesos són Habilitats de Comunicació, Xarxes
Socials, Manipulació d’aliments
i Al·lèrgies i intoleràncies alimentaries. Trobareu tota la informació i el formulari d’inscripcions al web www.manlleu.cat.
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Sessió formativa:
‘La relació electrònica
amb l’Administració’

El proper dimarts, 22 d’octubre, de 9 a 13 h, el Lab Manlleu acollirà la formació La relació electrònica amb l'Administració. El cas de l'Ajuntament de Manlleu.
Aquesta és una formació
subvencionada, sense cost
per a les persones participants
i adreçada a empreses, professionals i treballadors autònoms.
L’objectiu és aportar informació sobre els sistemes electrònics de relació amb l'Administració Pública, les eines
disponibles per fer-ho i com
utilitzar-les. Es treballaran la
factura electrònica, el certificat
digital i la signatura electrònica
des d'un punt de vista pràctic.
Es faran servir exemples reals
i es prendrà com a referència
els tràmits que es poden realit-

zar a l'Ajuntament de Manlleu.
La formació anirà a càrrec
d’Eva Font, Tècnica de Noves
Tecnologies de l’Ajuntament
de Manlleu; i de Pilar Raurell,
Tècnica d’Empresa de l’Oficina de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Manlleu.
Aquesta sessió forma part
de l’oferta per a Empreses i
Emprenedors Osona 2019,
que promouen les entitats de
promoció econòmica de la
comarca d’Osona i Creacció.
Les properes sessions que es
faran a Manlleu seran Comptabilitat bàsica des de zero
(novembre) i Aspectes bàsics
a tenir en compte per analitzar
com va el negoci (desembre)
Per tal de participar-hi, cal
inscriure’s a través del correu
del servei d’OPE Empresa:
empresa@manlleu.cat.

Últims dies per sumar-se
al ‘Programa d’Aprenentatge
per a la Professionalització’
El nou Programa d’Aprenentatge per a la Professionalització (APP) que s’oferirà des de
l’OPE a les empreses de l’àmbit del comerç i del sector de
l’electricitat i llauneria permetrà
a aquelles que hi participin
tenir a una persona contractada per tal d’aprendre l’ofici.
Es tracta, doncs, d’un programa on l’interès principal és
la qualificació de persones en
situació d’atur recuperant la
figura de l’aprenent/a.
El projecte permet a les
empreses beneficiar-se durant
6 o 9 mesos de contractació
de personal totalment subvencionada per el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
inclosos els pagaments a seguretat social i vacances. Així
doncs, no suposa cap cost
econòmic per l’empresa i no-

més requereix que l’empresa
es comprometi a designar una
persona com a tutor/a per tal
de formar a la persona que
s’incorpori.
El seguiment i tutorització
que ofereix l’empresa mentre
la persona treballa es complementa amb la formació organitzada amb titulació de Certificat de Professionalitat, que en
el cas del sector de l’electricitat impartirà AICO (Associació
d’Instal·ladors Catalans Oficials) i es dissenyarà a mida de
les necessitats.
Durant la primera quinzena d’octubre les empreses
interessades poden posar-se
en contacte amb l’OPE per tal
de formar a una persona que
es trobi en situació d’atur: al
correu formacio@manlleu.cat
o bé trucant al 93 851 50 22.

