Èxit de la jornada ‘Energia i Empresa:
qualitat, compra agregada i gestió 4.0’
El passat dimecres, 14 de novembre, el Museu del Ter va acollir la
jornada Energia i Empresa: qualitat, compra agregada i gestió 4.0’
amb una seixantena de persones
interessades en conèixer eines i
estratègies per la millora energètica de les empreses. Les persones
participants a la jornada van ser
principalment d’empreses de Manlleu. El públic va valorar positivament la jornada, especialment l’alt
nivell de coneixement dels ponents.
En la ponència inaugural, Pep
Salas, de Smartgrid.cat, va exposar quins són els reptes de les
empreses catalanes pensant en
els nous escenaris a nivell energètic que es dibuixen a partir d’ara:
“hem de ser més valents i decidir
quin model volem: grans plantes

de producció d’energia amb llargues xarxes de distribució o bé
plantes fotovoltaiques locals, més
petites i més properes als consumidors”.
Maria Eugènia Gil, de la Direcció General d’Energia va parlar
sobre la qualitat del subministrament elèctric a la comarca i va
donar recomanacions i eines sobre com actuar i quines gestions
es poden fer en cas de tenir alguna incidència en l’àmbit de les
empreses.
José Enrique Vázquez, president del Grup de Gestors Energètics va deixar clar que “la compra
agregada d’energia és molt senzilla, no ens ha de fer cap por!”.
Vázquez va explicar breument
com funciona la compra agregada
i va posar exemples dels nombro-

sos grups que ell gestiona com a
professional. En el cas d’Osona
s’ha captat interès en explorar
aquesta via per tal que les empreses puguin obtenir millors preus i
ser més competitives.
Una ponència que va captar
l’interès del públic va ser la de
Manel Massaguer, de l’empresa
manlleuenca Orlocat. Massaguer
va explicar el concepte d’indústria
4.0 i com, des de la seva empresa,
hi han entrat de ple i s’han convertit en experts per oferir un servei
innovador a les PIMEs que va més
enllà del manteniment industrial i
l’automatització de processos.
Montse Pujol, de l’empresa
Badabadoc Comunicació, va presentar el projecte Manlleu Quatre
– societat 4.0, una iniciativa d’agents privats que compta amb el

Resultats del Programa Fem Ocupació
per a Joves 2017-18
El Servei d’OPE Feina de l’Ajuntament de Manlleu ha tancat la tercera edició del programa Fem
Ocupació per a Joves, que ha
permès la contractació de 16 joves
per un període mínim de 6 mesos.
Aquest programa ocupacional
municipal, pretén afavorir la inserció laboral de joves d’entre 18 i 29
anys i atendre les necessitats reals
de les empreses. El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona 6
mesos del contracte de treball amb
la part proporcional del Salari Mínim Interprofessional
Una de les prioritats en
aquesta edició era que ambdues
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parts (contractada i contractant) o,
com a mínim, una de les dues,
fossin de Manlleu. 15 dels contractes (el 94%) s’han realitzat a empreses o persones de Manlleu o
de la seva àrea d’influència.
Una altre dels objectius era
augmentar el nombre de contractes a noies, que l’any passat era
del 30%. Enguany s’ha aconseguit
un equilibri, amb 8 nois i 8 noies.
Tot i això, es segueix perpetuant
que els llocs en espais més masculinitzats els ocupen els nois i els
llocs de treball del sectors més
feminitzats els ocupen les noies.
El nombre més elevat de con-

tractes s’han realitzat a persones
d’entre 18 i 24 anys, joves que en
molts casos optaven a la seva
primera feina laboral retribuïda.
Les empreses que més se
n’han beneficiat són micro i petites
empreses, un retrat representatiu
del teixit empresarial de Manlleu.
Els resultats són positius pel
fet d’haver assolit la totalitat de les
contractacions assignades tot i
que queda per veure la continuïtat
dels i les joves a les empreses, ja
que molts contractes encara no
han finalitzat i per això se seguirà
fent acompanyament tant a les
empreses com als i les joves.

suport de l’Ajuntament de Manlleu,
de l’Associació d’Empresaris de
Manlleu i d’una gran corporació
multinacional en l’àmbit de la tecnologia. Aquesta plataforma pretén sumar més col·laboradors,
també de l’àmbit de la formació,
per convertir el municipi en un

referent al territori en les anomenades tecnologies 4.0.
La jornada ha estat organitzada per l’OPE Manlleu, Creacció,
l’Agència de l’Energia del Consell
Comarcal d’Osona i Creacció, i
l’AICO (Associació d’Instal·ladors
de Catalunya).

Xavier Marcet posa en valor la
innovació i el talent en el marc de
la 7a. edició dels Premis Innovacat

Xavier Marcet, president de
Lead to Change, va oferir el
passat 13 de novembre una
formació a Manlleu on va explicar com els canvis tecnològics generaran noves oportunitats a les empreses i a les
persones. Amb l’Internet de
les coses, el Big Data i la intel·ligència artificial es generaran un gran volum de dades,
sorgiran noves eines per a
treballar-les i hi haurà una nova relació entre persones i
màquines. Aquesta suma anirà a favor de les persones i
permetrà prendre millors decisions amb una nova metodologia i amb més informació.
La idea clau de l’exposició de Marcet ha estat el factor
de l’adaptació: “en un món que
canvia ràpidament l’importat
és desaprendre coses per
després reapendre’n d’altres”.
Marcet va dir que aquest canvi
(que no s’ha de confondre
amb formació) s’ha de donar a
nivell de les organitzacions,

però, sobretot a nivell personal: “les persones amb talent
són les que fan l’esforç d’adaptar-se i les empreses han
de saber aprofitar aquestes
capacitats a dintre abans que
facin el pas cap a fora”.
Marcet va destacar les
empreses ambidextres, enteses com les empreses que
exploten amb eficiència el negoci actual i que, a la vegada,
saben explorar nous negocis
(innovar). D’aquí la importància de practicar una empatia
radical amb la clientela per
donar resposta a una necessitat que aquest/a encara no
sap expressar, vinculant així
oportunitats amb capacitats.
Aquesta formació és un
dels premis que atorga cada
convocatòria Innovacat. Enguany es va dirigir a totes les
empreses que s’han presentat
als Premis Innovacat durant
les seves 7 edicions, i, també,
es va obrir al teixit empresarial
de Manlleu.

