Les escoles de Manlleu inicien la
Segona edició del programa CuEmE

Conferència de Genís Roca durant la presentació del curs 2018-19 del Programa CuEmE

L’Ajuntament de Manlleu participa per segon any consecutiu en
el Programa CuEmE (Cultura
Emprenedora a l’Escola) de la
Diputació de Barcelona i en què
es desenvolupa un treball conjunt entre ens locals i centres
educatius. Aquest programa 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.
El curs 2017-18 va ser el
primer en què una escola de
Manlleu (l’Escola Quatre Vents)
va participat en el CuEmE. L’ex-

periència va ser molt positiva i,
en aquest nou curs s’hi suma
l’Escola Pompeu Fabra. En total
hi participaran sis classes, tres
de cada centre educatiu.
El passat 26 de setembre
l’ajuntament va assistir a la presentació de la nova edició del
programa on es va donar la benvinguda als centres que s’han
adherit en aquest curs. Una de
les novetats pel curs 2018-19 és
el material didàctic digital CuEmE, adreçat a tutors/es, a l’equip tècnic dels ens locals i a
l’alumnat. L’acte va comptar
amb la conferència de Genís

Roca Emprenedoria, xarxes i
cultura digital. Noves habilitats i
actituds per a tirar endavant
idees i projectes, on va destacar
el paper de les xarxes en clau
de competitivitat.
Durant el passat curs l’ajuntament va col·laborar en el procés de l’alumnat: creació de cooperatives, disseny del nom i la
imatge gràfica i elecció i dels
productes que van vendre en
una parada del mercat. Durant
l’octubre l’Ajuntament de Manlleu
assistirà a les sessions de formació per a personal tècnic i
tutors/es de les escoles.

Estrena del programa ‘Fem Xarxa’ a
Ràdio Manlleu

Formació sobre facturació electrònica
tràmits en línia

Aquest dimecres, 3 d’octubre, l’Oficina de Promoció Econòmica
(OPE) de l’Ajuntament de Manlleu
estrena a Ràdio Manlleu el programa Fem Xarxa, un espai que complementa els continguts d’aquesta
secció del Diari de Manlleu i del
blog femxarxa.cat. Aquest nou
format vol apropar els serveis i el
desenvolupament local a la ciutadania i donar veu als seus actors i

El proper dijous, 11 d’octubre, de
9 a 13 h, el Lab Manlleu acollirà
el taller gratuït Com ens relacionem electrònicament amb l'Administració? on es mostrarà els
passos per realitzar tràmits electrònics amb l’administració i el
funcionament de la factura electrònica. Us podeu inscriure per
telèfon al 93 851 50 22 o per
correu a empresa@manlleu.cat .

participants. També neix de la
necessitat de millorar la comunicació de l’OPE, una reclamació que
es va fer al FES Manlleu.
Fem Xarxa s’emetrà en directe els dimecres a les 13:30 h i es
repetirà els dijous a les 19:30 h.
Podeu escoltar Ràdio Manlleu al
107 de la FM, al web radiomanlleu.cat o bé descarregar-vos els
Podcasts a femxarxa.cat.

Més de 40 empreses participaran a
la fira Porc i Cervesa
Del 5 al 7 d’octubre Manlleu acull
la 26a edició de la fira gastronòmica Porc i Cervesa, on diverses
empreses promocionaran la qualitat del producte elaborat a Manlleu
i a la comarca.
La fira presenta una oferta de
més de 30 activitats coorganitzades per les empreses participants,
la revista Cuina.cat, el Consell
Comarcal, l’Associació MAB Manlleu, el Mercat Municipal i l’Ajuntament de Manlleu.
El Mercat Municipal farà la
tradicional escenificació de la matança del porc, la rostida de dos
porcs i l'elaboració de productes.
També organitza els tallers per
infants a l’espai dels Cracks de la
Cuina. Can Cerilles oferirà tapetes
de carn del perol i paperines de

pilotilles durant el vermut i el
brunch. El Graeller Rialler cuinarà
una fideuà amb porc i Pilster presentarà una nova cervesa artesana en ampolla.
Durant la fira es lliuraran els
premis del 2n Concurs de Llonganissa de Catalunya, de La Confraria del Gras i el Magre i La Fundació Oficis de la Carn; el 5è Concurs de Cervesa Artesana, del
Barcelona Beer Festival, i es celebrarà el 6è Dia Cuina, organitzat
per la revista Cuina.cat.
Porc i Cervesa continua amb
la col·lecció de cartells iniciada fa
uns anys. L’autor del cartell d'enguany ha estat el manlleuenc
Cesc Grané especialitzat en personatges en 3D (Toy Art), i reconegut a nivell internacional.

12 mesos, 12 consells energètics

Octubre - Revisar el tancament per evitar la pèrdua de calor
Continuem amb la sèrie de consells perquè el 2018 aconseguim ser més eficients en el consum de l’energia

OCTUBRE

Amb l’arribada del
fred necessitarem
calefactar
els
Revisar el tancament de
nostres
locals
per
portes i finestres per evia poder garantir el
tar la pèrdua de calor a
benestar de les
l’hivern
persones. La despesa energètica de calefacció és una part molt significativa
del total de la factura.
És important que el local estigui ben aïllat per evitar que
s’escapi l’escalfor. Això dependrà de les característiques
constructives de l’edifici i també del tipus de tancaments de

Fem Xarxa - 2018/37

portes, finestres i aparadors. S’ha de mirar que estiguin en
condicions, que mantinguin certa estanqueïtat i que no deixin escapar l’escalfor. Si presenten deficiències, cal estudiar
la substitució per altres que presentin un millor aïllament
tèrmic.
Hi ha diversos materials pels marcs de les portes i finestres. La fusta, el PVC i l’alumini són els més habituals. L’alumini és un metall, per tant, excel·lent conductor del fred i de
la calor, i no és eficaç com aïllant tèrmic. Per a solucionar
aquest problema cal incorporar al marc el sistema de trencament de pont tèrmic: evitar que la cara exterior de la finestra i
la interior tinguin contacte entre si mitjançant la col·locació

d’un separador de goma. Així, a l’hivern, el fred no passa a
l’interior i, a l’estiu, la frescor de l’aire condicionat no es perd
cap a l’exterior.
Els tancaments de PVC són molt duradors, sempre que
es faci un correcte manteniment i es netegi la pols de les
superfícies. La fusta és també un bon aïllant però requereix
més manteniment i no té tanta durada.
En cada cas el millor és demanar consell a l’instal·lador
de confiança. A Manlleu existeixen professionals que et poden ajudar i assessorar. Consulta la base de dades del Manlleu Empreses al web manlleu.cat>SITUAM>Manlleu Empreses.

