L’OPE continua al costat de la ciutadania,
les empreses i professionals del territori
Durant les setmanes vinents, en què és obligatori el tancament d’equipaments i s’han posposat totes les activitats presencials, els equips de l’OPE teletreballen per tal de donar resposta a les necessitats del municipi
Tot i les mesures que s’han
hagut de prendre per tal de
prevenir el contagi i propagació del Coronavirus Covid-19
a Manlleu i a tot el país, des
de l’equip polític i tècnic de
l’OPE Manlleu seguim treballant per donar resposta a les
necessitats de les empreses,
professionals i la ciutadania
en aquests moments difícils.
La situació d’emergència
que ha provocat el Covid-19
ens ha portat a tancar tots els
equipaments i posposar totes
les activitats, reunions i formacions que requereixen el contacte presencial. No obstant
això, els diversos equips de
professionals
de
l’OPE
(servei d’empresa i emprenedoria, serveis d’ocupació i
formació, servei de fires i mercats) segueixen teletreballant
per tal de mantenir el servei i
continuar treballant en els serveis i projectes.
En aquest sentit, seguirem atenent les vostres necessitats per via telemàtica o

telefònica i seguirem informant a través dels canals al
nostre abast. No dubteu a fer
arribar qualsevol consulta,
informació o assessorament.
En aquests moments
complicats que estem vivint,
us volem fer arribar tot el nostre suport, pensem que el treball
de
cooperació
i
col·laboració que fem entre
tots ens ajudarà a superar
aquesta situació, molts ànims

Vies de contacte i canals de comunicació
Us podeu comunicar amb nosaltres a través
de les següents vies de contacte:
 Trucant al telèfon 93 851 50 22, en horari
de 8 a 15 h
 A través dels correus dels diversos serveis de l’OPE:
OPE Empresa: empresa@manlleu.cat
OPE Feina: busquesfeina@manlleu.cat
OPE Formació: formacio@manlleu.cat

Per part nostra, seguirem informant-vos a
través dels nostres canals de comunicació
 Blog: www.femxarxa.cat
 Diari de Manlleu
 Xarxes socials:
Twitter @opemanlleu
Linkedin OPE Manlleu
Per a qualsevol altra informació, adreceuvos al web www.manlleu.cat/treballar

L’Aula Mentor, una opció per
a formar-se a través d’Internet

Posposada la 4a edició de la
Setmana del Comerç

En aquests dies de confinament que estem experimentant, part de la població busca opcions en línia per a
l’oci o la formació.
Aquelles persones que
busquin actualitzar-se professionalment des de casa o
bé aquelles empreses que
vulguin millorar les competències del seu personal,
poden fer-ho a través dels
cursos de l’Aula Mentor.
Aquest és un programa
de formació oberta i flexible
a través d’internet que permet ampliar les competències personals i professionals.
Són cursos de formació
continuada del Ministerio de
Educación.
S’ofereixen més de 170

La Setmana del Comerç, una activitat organitzada pel Consorci del
Comerç Artesania i Moda de la Generalitat de
Catalunya, que enguany havia de celebrar
la seva quarta edició del
23 al 29 de març, ha
quedat posposada amb motiu
de les mesures per aturar la
pandèmia del coronavirus.
Tot i que encara no s’ha
marcat la nova data, s’ha destacat que l’acció està posposada i no anul·lada.
Més de 150 associacions
comercials d’arreu del territori
participen
anualment
en
aquesta Setmana del Comerç, que té com a objectiu
destacar la vitalitat del comerç
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cursos, de tipologies molt diverses,
organitzats per àrees formatives. Els
cursos són totalment en línia i es
treballa en permanent contacte amb
un tutor o una tutora, qui fa el seguiment a través del correu del
campus virtual.
Una de les principals
avantatges d’aquest sistema
de formació és la flexibilitat,
que permet començar qualsevol curs, en qualsevol moment.
La durada de la majoria
dels cursos és de 2 mesos,
amb un cost de 48 euros.
A Manlleu disposem d’u-

na Aula Mentor, gestionada
pel Servei d’OPE Formació.
Aquelles persones o empreses interessades, poden
posar-se en contacte amb
l’OPE trucant al telèfon 93
851 50 22 o escrivint un correu electrònic
a formacio@manlleu.cat.
Per a més informació,
accediu
al
web
www.aulamentor.es

al detall i de proximitat a través de diverses actuacions als
municipis que s’hi sumen.
L’OPE Manlleu, el MAB
Manlleu i l’Associació de botiguers del Mercat Municipal
segueixen treballant en les
diverses accions per posar en
relleu el comerç de la nostra
ciutat per tal que es pugui reprendre aquesta iniciativa un
cop finalitzi aquest episodi de
confinament.

