Posada en marxa del programa
CuEmE 2019-20

‘No límits Bikes’ al Mercat
Municipal de Manlleu

El passat 3 d’octubre es va fer a
Barcelona la presentació de la
nova edició del programa Cultura Emprenedora a l'Escola
(CuEmE), de la Diputació de
Barcelona. Un programa que
desenvolupa un treball conjunt
entre els ens locals i els centres
educatius.
El CuEmE fomenta les
competències i els valors de
l’emprenedoria a través de la
creació i la gestió d’una cooperativa per part de l’alumnat de
5è de primària.
Manlleu s’hi va sumar per
primer cop durant el curs 201718 i cada any s’hi ha incorporat
un nou centre. Així, durant
aquesta tercera edició hi participaran 138 alumnes de les escoles Quatre Vents, Pompeu Fabra i Puig Agut.
Cada grup-classe treballa
el procés de creació i gestió
d’una cooperativa. Des de la
posada en marxa fins a la co-

En el marc de la 2a
Setmana de l’Alimentació i la Salut, el Mercat Municipal de Manlleu col·labora amb el
programa No límits
Bikes de la cooperativa Aurora.
Aquest programa
vol retornar la capacitat d’anar amb bicicleta a persones que ja
no poden fer-ho per
elles mateixes utilitzant un tricicle elèctric
especialment adaptat.
El vehicle, conduït per
membres del projecte
Aurora, ofereix una oportunitat
única per a fer passejades a
l’aire lliure i construir relacions
intergeneracionals entre passatgers i conductor.
Entre dilluns i dimarts, 24
persones han participat d’aquesta activitat que ha estat
molt benvinguda per la cliente-

mercialització d’un producte o
servei passant per la creació de
la marca, logotip, disseny, estratègia de comunicació... I sempre tenint en compte els preceptes de l’Economia Social i Solidària (ESS). Els beneficis obtinguts es destinen parcialment a
una organització sense ànim de
lucre i a la realització d’una activitat lúdica.
Durant l’acte de presentació del CuEmE 2019-20 es va
fer una explicació del model
educatiu a càrrec d’Octavio Paz

i es van presentar diverses entitats que han col·laborat en el
procés de creació d’alguna de
les cooperatives.
La darrera edició del Programa CuEmE es va portar a
terme a 217 escoles de 93 municipis. 9.500 alumnes van crear
294 cooperatives.
Manlleu va acollir el passat
mes de maig la Trobada Comarcal del Programa, que va
servir de cloenda del curs 201819 a Osona i on hi van participar
665 nens/es de 15 escoles.

Campanya del Balanç Social 2019
El Balanç Social és una eina de
rendició de comptes i mesura
d’impacte social, ambiental i de
bon govern. A través dels seus
resultats, les organitzacions
poden millorar internament i, a
més, permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de
l’Economia Solidària i el Mercat
Social.
El balanç social avalua de
forma sistemàtica, objectiva i
periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat
que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la
igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qua-

litat laboral.
La Campanya de 2019 es
va portar a terme del de 2 maig
al 30 de juny. Hi van participar
23 entitats d’Osona, de les
quals 20 han superat el Balanç
i, per tant, apareixeran al catàleg de la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) i al catàleg
del web d’Economia Social i
Solidària d’Osona.
Després d’haver passat el
Balanç Social, les entitats poden sol·licitar un informe a mida
amb recomanacions per poder
millorar els apartats que hagin
tingut una puntuació més baixa.
La participació d’entitats

LICITACIÓ D’OBRES

d’Osona suposa més del 10%
del pes del territori. A continuació es mostra una taula amb el
nombre d’entitats participants
de cada comarca:
Comarca

Entitats

Barcelonès

157

Osona

23

Maresme

8

Vallès Occidental

8

Baix Llobregat

7

Bages

5

Segrià

3

Vallès Oriental

3

Gironès

2

la del Mercat, ja que els permet tornar a casa en bicicleta i
sense carregar la compra.
Aurora és una entitat que
vol incrementar el benestar i el
desenvolupament social a
través de la implementació de
projectes i serveis innovadors
a la comunitat.

Presentació del Grup de
Compra d’Osona a les
comercialitzadores d’energia
El proper dimecres 23 d’octubre, a les 10 h, el Lab Manlleu
acollirà una reunió on es presentarà el Grup de Compra
d’Energia d’Osona i s’explicaran les condicions tècniques i
administratives per la contractació de l’energia elèctrica de
les empreses adherides al
grup. Aquesta trobada està
dirigida a les comercialitzadores interessades en aquesta
licitació. La subhasta es farà
la primera setmana de novembre. A més de les compa-

nyies interessades, també hi
participaran els representants
de les organitzacions impulsores del grup: l’Associació
d’Empresaris de Manlleu, les
Associacions dels polígons
industrials de Vic (Malloles
Vic, PAE i Associació Vic
Nord) i representants tècnics i
polítics dels Ajuntaments de
Manlleu, de Vic i de Creacció.
Per a més informació podeu
escriure al correu electrònic
empresa@manlleu.cat o bé
trucar al telèfon 938 515 022.
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