Vuit persones comencen un curs
de fusteria organitzat per l’OPE
i l’empresa Manlleu D Fusta
La setmana passada va començar el curs organitzat conjuntament per l’OPE Manlleu i
l’empresa Manlleu D Fusta.
Vuit persones (sis nois i
dues noies) faran un treball
pràctic i teòric a les instal·lacions de l’empresa que
els permetrà assistir a tot el
procés de preparació, fabricació, muntatge i instal·lació de
mobiliari.
L’alumnat assistirà sis hores setmanals a l’empresa durant dos dies a la setmana, entre els
mesos de novembre i març.
Aquesta és una aposta per un projecte innovador per acostar l’oferta i la demanda mitjançant el programa de Formació adaptada als perfils professionals per a generar ocupació dins del
sector.
L’objectiu d’aquesta prova pilot és que aquestes vuit persones aprenguin i coneguin de primera mà l’ofici de fuster o fustera i donar res-posta a
una necessitat del sector amb la formació de
nous professionals.
Des de l’OPE s’ha treballat conjuntament en
l’itinerari i en la selecció de persones per participar en la formació i, per part de l’empresa, també
hi ha un compromís de contractació en acabar el
curs.
Es tracta d’un encaix beneficiós per les tres
parts: l’empresa, l’Oficina de Promoció Econòmi-

ca i les persones que hi participaran i compta
amb l’aval d’una empresa especialitzada i amb
anys d’experiència en el sector.

Empresa del mes

El cistell. Flors i alimentació
És una botiga situada al Mercat Municipal de Manlleu des
de fa més de 15 anys.
A la seva botiga ofereix
flor fresca, plantes d’interior i
flor artificial. Comercialitzen
també adobs, terres, testos,
bases per planta natural i artificial. Els seus serveis inclouen la realització de rams,
bouquets i decoració per esdeveniments especials. Pel
que fa a aquest últim servei,
es poden traslladar sense
cap problema al lloc on es fa
l’esdeveniment per poder assessorar d’una manera més
adequada al gust de la persona i segons les necessitats
de l’espai.
Ofereixen servei a domi-
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cili i enviaments a qualsevol
lloc del món, ja que forma
part de l’associació Flor-10.
D’altra banda, des del

mes d’octubre, han ampliat
els seus serveis oferint productes d’alimentació natural i
vegana ecològica.

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

Demà dijous, 19 de novembre,
a les 18 h, tindrà lloc una nova
sessió en línia del cicle de tallers per impulsar la tecnologia
4.0 organitzat per l’OPE Manlleu i l’Associació Manlleu Quatre.
La nova sessió torna a incidir en la fabricació additiva:
Impressió 3D: La fabricació
additiva com una eina de treball més. Comptarà amb la
ponència d’Alberto Morillo,
enginyer d’aplicacions en fabricació additiva – Presales engineer 3DZ.
La sessió està pensada per
oferir una visió de les diferents
tecnologies de fabricació additiva i de les seves aplicacions
reals que ara mateix són factibles. Quan es parla de la impressió 3D es tendeix a parlar

dels beneficis que tindrem en
el futur emprant aquestes eines per a la producció. Però,
mentre mirem cap al futur i
esperem que arribi, ens estem
perdent el present i l'oportunitat que presenten aquestes
tecnologies i que poden causar un impacte directe molt
gran tant en el nostre benefici
com en el nostre flux de treball.
L’activitat és gratuïta i es
farà en línia, a través de la
plataforma Zoom.
A l'apartat de Formació 4.0
del web de l'OPE hi trobareu
més informació, l'enllaç per fer
la inscripció i també els vídeos
enregistrats de les anteriors
sessions:

www.manlleu.cat/ope/
formacio-4-0

