El Mercat Municipal participa a la 3a
Setmana de la prevenció de residus
Del 21 al 29 de novembre
tindrà lloc la 3a Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus. El projecte rep el
suport del programa LIFE+
de la Comissió Europea i té
com a objectiu organitzar
durant una mateixa setmana
i arreu d'Europa, accions de
sensibilització sobre la prevenció de residus.
El Mercat Municipal de
Manlleu se suma al projecte
portant a terme les següents
activitats:
Exposició de quadres fets
amb càpsules de cafè acom-

panyats de contes.
Recollida de càpsules de
cafè. A l’interior del mercat hi
haurà un contenidor de recollida d’aquests residus.
A partir del dia 21, amb la
compra que es faci al mercat, es regalarà una bossa
de malla, totalment reciclable. Es pot rentar i al final de
la seva vida útil es pot llençar
al contenidor groc. Durant
aquella setmana, es penjaran a les xarxes del Mercat,
receptes de cuina d’aprofitament, amb l’objectiu de minimitzar els residus orgànics.

L’OPE col·labora amb el MAB Manlleu en
la posada en marxa del projecte clic.cat
als comerços i establiments de
Manlleu tant la venda als clients habituals com la captació
de clients d’altres ciutats.
Cliccat.cat es basa en els
valors de proximitat i sostenibilitat. La plataforma facilitarà la
venda i el lliurament dels productes i disposarà d’un sistema
de fidelització a partir del qual
s’obtindran experiències culturals, patrimonials o lúdiques.

La implantació del projecte
inclou un programa de formació de caràcter pràctic per facilitar als comerciants la incorporació de les noves tecnologies
als seus negocis i l’adaptació a
la nova realitat. L’OPE Manlleu
col·labora amb el MAB amb la
posada en marxa d’aquesta
formació, que permetrà tirar
endavant un projecte d’impuls
comercial pel territori.

Demà dijous, 19 de novembre,
a les 18 h, tindrà lloc una nova
sessió del cicle de tallers per
impulsar la tecnologia 4.0 que
organitza l’OPE Manlleu i l’Ajuntament de Manlleu i l’Associació Manlleu Quatre: Impressió 3D, o com fabricar una
peça sense instal·lació de
tecnologia mecànica.
La sessió se centrarà en
desvelar en quin moment es
troba aquesta tecnologia i
quins beneficis pot aportar a
les empreses, així com presentar tipus de màquines de
fabricació additiva, cadascuna
amb les seves particularitats.
Es comentaran casos pràctics on la utilització ha sigut
satisfactòria i a la inversa. I

també s’exposaran els recursos que ofereix actualment el
mercat per incorporar aquest
tipus de fabricació.
L’objectiu és transmetre una
visió realista sobre la fabricació additiva en l’actualitat i fer
entreveure en quines situacions cal tenir-la en compte.
Comptarà amb la ponència
d’Àlex Garrido Baldrich, enginyer en mecànica i consultor
en fabricació additiva
L’activitat és gratuïta i es
farà en línia, a través de la
plataforma Zoom.
Trobareu més informació i
l’enllaç per fer la inscripció al
web
www.manlleu.cat/ope/
formacio-4-0

www.manlleu.cat/mga

La pandèmia del Covid-19 ha
posat en evidència la necessitat del sector comercial d’incorporar nous canals. Des de l’associació de comerciants MAB
Manlleu, es treballa en un projecte per fer possible la digitalització la creació un Marketplace del comerç, els serveis i
l’artesania de proximitat amb
presència a tot Catalunya.
Aquesta plataforma facilitarà

Tercera sessió del cicle de
formacions sobre tecnologia
4.0, centrada en impressió 3D
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