Sessió Formativa: Són coherents els valors del teu
negoci amb els teus valors personals?
Són coherents els valors del teu negoci amb els teus valors personals? Estan alineats,
treballen en consonància? Si no és així, què podem fer per aconseguir-ho?

El proper dijous 26 d’abril, el Lab. Espai Coworking Manlleu acollirà una nova sessió
formativa dirigida a empreses i persones emprenedores: ‘Són coherents els valors del
teu negoci amb els teus valors personals?’
Aquesta sessió forma part del programa formatiu que anualment organitzen de
manera conjunta totes les entitats de promoció econòmica de la comarca. La formació
anirà a càrrec de Llorenç Martin, de l’empresa de Manlleu Nextway, especialitzada en
desenvolupament, habilitats de lideratge, treball en equip i comunicació activa.
A través d’una sèrie de dinàmiques, Martín permetrà als assistents, identificar
quins són aquells valors realment importants per ells i confrontar-los amb els valors de la
seva empresa:

Quan els teus valors són clars per tu, prendre decisions és més senzill. Descobreix
quins son els teus valors personals i els valors del teu projecte. Liderar la vida professional i personal des dels valors. Assegurar la viabilitat personal del negoci.
Alinear els valors personals i professionals, dona resposta en el propòsit i la motivació
per crear un entorn de desenvolupament, en un mateix i en el negoci o projecte, de manera sostinguda en el temps.
Dijous, 26 d’abril. De 9 a 13 h.
Lab. Espai Coworking Manlleu. C/Prior Tarafa, 11.
Inscripcions a www.creaccio.cat/formacio o bé a través del Servei d’Empresa de l’OPE
Manlleu: 93 851 50 22 | empresa@manlleu.cat.

Obert el període de presentació de propostes
per gestionar el bar de l’embarcador
S’han aprovat els plecs que regiran l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu
del bar de l’embarcador del Passeig del
Ter. La concessió es farà per un any, prorrogable a 3 anys més. El termini de presentació de propostes finalitza el 24 d’abril.
Els objectius d’aquesta concessió són
permetre que l’espai i la zona de l’embarcador siguin un espai gastronòmic gestionat amb la intenció d’apropar la ciutadania
al riu, promoure el consum de productes
locals i de proximitat, i el d’oferir una programació cultural, educativa i de lleure.
El bar de l’embarcador es podrà destinar a la venda al públic de menjar (tapes,

entrepans freds i calents), begudes, gelats... i es complementarà amb la programació d’una oferta diversa, oberta a la població i no subjecta exclusivament al consum.
L’empresa/entitat que gestioni l’espai
podrà complementar l’oferta gastronòmica
instal·lant una food truck al costat de les
instal·lacions actuals.
Podeu consultar més informació de les
condicions i terminis de participació al portal de tràmits:
https://tramits.manlleu.cat/siac/
DetalleTablon.aspx?id=4602

Balanç 2017 i projectes de futur per Manlleu

Un any més, l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica (ASPPE) presentem la memòria anual, que ben aviat donarem a conèixer i podreu consultar a través
del web manlleu.cat. El 2017 va ser un any ple de reptes que vam encarar amb la voluntat d’apostar per un Manlleu millor. Aquesta memòria està presentada de forma esquemàtica i molt visual perquè sigui de fàcil accés per tothom. Us convido a consultar-la i fer-vos una idea del volum de projectes i iniciatives que hem portat a terme.

Pel què fa al 2018 tenim la mateixa voluntat: avançar cap un Manlleu millor. I per aconseguir-ho volem seguir dedicant molts esforços a la indústria, el comerç, els joves, la
formació, l’emprenedoria, l’ocupació, la sostenibilitat, l’educació i un llarg etcètera. Sabem del cert que enguany també hi ha amenaces, les obres del Pont en són un exemple, però per altra banda també moltes oportunitats com les noves zones industrials, el pla de millora dels polígons, la campanya de comerç local que hem encetat, els Premis Innovacat o el Teatre Centre.
Espero que la memòria del 2018 llueixi encara millors resultats que la del 2017. L’equip de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica es dedicarà a fons perquè així sigui.
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