Un cicle de xerrades i tallers per
impulsar la tecnologia 4.0 a Manlleu
La transformació digital és
una realitat no sempre coneguda en tot el seu abast. La
situació de pandèmia ha accelerat aquest canvi i ens ha
forçat a adaptar-nos-hi tant
en la forma de viure i consumir com en la de treballar i
produir. Segurament moltes
empreses han sentit a parlar
de robots, de sensors o d’automatització, però tenen dubtes sobre les funcionalitats
que poden tenir aquestes
tecnologies i els avantatges
que podem obtenir-ne.
En aquest sentit, Manlleu
Quatre i l’Ajuntament de
Manlleu engeguen un cicle
de xerrades i tallers pot donar a conèixer l’aplicabilitat
de les tecnologies en el sector empresarial i els beneficis
de la seva implantació. Eines
de transformació digital com
el CRM o l’RP, fabricació
additiva o la robòtica són al-

gunes de les tecnologies que es
presentaran i sobre les quals serà
possible tenir informació molt pràctica per saber com i
quan es poden
aplicar a les empreses.
En
aquesta
aposta pel 4.0, es
comptarà amb experts del
sector i amb professionals
que, de primera mà, podran
explicar com han viscut
aquesta transformació digital
a la seva empresa i els beneficis que els ha aportat.
Les accions formatives
estan adreçades a totes les
empreses que vulguin conèixer les possibilitats que les
noves tecnologies ofereixen i
els beneficis que se’n deriven
com l’augment de l’eficiència,
la reducció de riscos laborals

o la competitivitat.
En funció de la temàtics
les sessions es desenvoluparan en format virtual o presencial (respectant les mesures de seguretat sanitària) .
La primera sessió tindrà lloc
el 29 d’octubre a les 18 h, en
format telemàtic. Trobareu
l’enllaç per participar-hi a
www.manlleu.cat/ope o podeu escriure un correu a
electrònic a Manlleu Quatre:
info@manlleuquatre.cat

Noves mesures per a la
contenció de COVID-19
S’han aprovat una sèrie de mesures per frenar la desescalada
de la COVID-19 al nostre país.
Un dels últims afectats són els
comerços que obren les 24h,
botigues de conveniència, establiments comercials annexos a
gasolineres, establiments de
menys de 300 m² de superfície
de venda i establiments comercials ubicats en municipis turístics.
Aquests hauran de tancar de 10
de la nit a 7 del matí.
D’altra banda, se suspèn l’obertura dels equipaments cívics
excepte: centres oberts, serveis
de caràcter socioeducatiu, activitats amb interès per a persones
vulnerables i activitats (fins i tot

Nova convocatòria d’ajuts per a empreses
de Manlleu afectades per la COVID-19
+info: Lab Manlleu: C/Prior Tarafa 11. T. 93 782 71 61
www.manlleu.cat/ope | empresa@manlleu.cat

Empresa del mes

Activitat: Metal·lúrgia

Mecànica Anglada

Data creació: novembre 1962

Activitat, antecedents
i evolució de l’empresa
L’empresa, creada l’any
1962 per Josep Anglada
Creus, ha estat, fins ara,
en constant evolució. A
l’inici es va dedicar a la
mecanització subcontractada de materials, però
durant la dècada dels 80
es va centrar en la creació d’aparells i màquines
destinades al món del
vehicle industrial. Cap a
mitjans dels anys 90 va
ampliar la seva producció
incorporant la fabricació
de bombes destinades a
diferents sectors industrials: alimentària, química,
farmacèutica i agropecuària. L’any 2005 l’empresa decideix fer un salt
més, incorporant a la seva línia de serveis la mecanització subcontracta-
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da de peces mitjanes i
grans, separant-la clarament de la fabricació de
bombes, per poder crear
dues línies de producte
ben diferenciades, que
els han permès estar
capdavanters dins del
sector i avançar en la
seva especialització industrial.
En aquests moments,
les seves dues grans
línies de producció són,
d’una banda la creació i
fabricació de bombes en
acer inoxidable i altres
materials que permeten
manipular, transportar i
dosificar qualsevol material líquid o fluid. D’altra
banda, la mecanització
subcontractada de peces
mitjanes-grans (de 1.800
mm de diàmetre fins a
peces de 6 metres).

Què que aporta l’empresa a Manlleu
Col·labora per mantenir
viu i actiu el sector metal·lúrgic i dóna servei a
moltes empreses, tallers i
indústries de la ciutat i
Osona. En ser fabricant
de béns d’equip amb
marca pròpia (Anglada
Pumps) promou el nom i
la marca de la ciutat de
Manlleu en l'àmbit nacional i internacional.

Nombre de treballadors: 22

info@mecanicaanglada.com | ww.mecanicaanglada.com

mics o superficials, qualsevol mecanisme o peça
de gran o mitjana dimensió es pot fabricar i produir íntegrament a les
seves instal·lacions, gràcies a la diversitat de maquinària CNC de la que
disposa, i a l’oficina tècnica dedicada a la creació
personalitzada d’aquests
productes i mecanitzats,
treballant en xarxa amb
els seus clients.
Projectes de futur:

Elements diferencials i
valor afegit
Mig segle d’expertesa i
especialització, la personalització i creació de
bombes totalment adaptada a les necessitats de
cada client i tipus d’indústria. Exceptuant la fundació i els tractaments tèr-

per gent gran) que suposin un
servei terapèutic (podologia, perruqueria...). Tot el que no sigui
estrictament necessari s’haurà
d’anul·lar i també activitats culturals i tallers (tot i estar contemplades a plans sectorials).
D’altra banda, una modificació de l’anterior resolució permetrà a les àrees de servei d’autopistes i altres vies seguir prestant
servei de restauració en modalitat d’entrega però sense fer ús
d’espais de restauració.
En cas de dubte, trobareu
informació detallada al web
www.manlleu.cat/femxarxa i podeu adreçar-vos a l’OPE Empresa: empresa@manlleu.cat

L’ampliació de les instal·lacions, el desenvolupament de noves tipologies de bombes i la introducció d’elements de la
indústria 4.0 i la fabricació
additiva en els processos
de fabricació. Augmentar
la presència comercial a
escala internacional

