Els premis Respon.cat reconeixen Manlleu
com a Territori Socialment Responsable
Respon.cat, l’associació que
agrupa una setantena d'empreses i que suposa el referent en
Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a Catalunya, va
lliurar la setmana passada els
seus premis anuals. En aquest
acte, a més de premiar la trajectòria d’empreses i particulars, es va atorgar el premi de
Territori Socialment Responsable a Manlleu.
Amb aquest premi es reconeix la trajectòria d’un municipi
i d’un territori que, des de fa
anys, treballa alineat amb els
valors propis de sostenibilitat i
responsabilitat i amb el marc
de l’Economia Social i Solidària
com a paraigües en tota mena
de projectes. A més, aquest
treball es fa implicant tota la
ciutadania i el teixit associatiu i
productiu de l’entorn proper.

Al web respon.cat es pot
trobar el llistat de guardons així
com les fitxes on es destaca la
tasca que s’ha fet. Pel que fa a
Manlleu s’ha destacat els diversos projectes i marcs d’acció
elaborats conjuntament per
l’Ajuntament com són l’Informe
de diagnosi i propostes d’actuació de Responsabilitat Social
a l’ASPPE, el Marc d’acció en
Economia Social i Solidària:
una economia plural per al
desenvolupament harmònic a

Manlleu, el Pla d’acció de l’economia social i solidària (ESS),
el Pla d’Acció d’Eficiència energètica i sostenibilitat, l’alTERna’t i Iniciatives d’economia
col·laborativa adreçades a la
ciutadania.
A manlleu.cat/femxarxa trobareu tota la informació sobre
aquests guardons, les fitxes
descriptives i els vídeos de cada una de les iniciatives premiades en aquesta cinquena edició dels premis Respon.cat.

Establiments amb servei de recollida o a domicili
Mentre durin les restriccions a
l’hostaleria decretades per tal
de mitigar l’abast de la pandèmia de Covid19, en aquest
espai mostrarem aquells locals de la ciutat que ofereixen
servei de recollida i també
transport a domicili. Trobareu
l’informació detallada al web
www.manlleu.cat/ope/

Sambucus

Irisandcakes

Il Piccolo Biondo

Xurreria Menxu

Forn Sant Roc

SUSHI&GO

Pastisseria Serra

Cafè Antic

L'Origen

Restaurant Can Rusiñol

Restaurant Cal Batlle

Xurreria el Molinet

Beive Hamburgueseria

El Manlleuet

Comença una nova edició
del programa ocupacional
30 Plus

Reunió virtual amb el personal tècnic dels SLO de la comarca d’Osona

Divendres es van reunir el regidor de Promoció Econòmica,
Fires i Mercats de l’Ajuntament
de Manlleu, Eudald Sellarès,
amb personal tècnic dels diferents dels serveis locals d’ocupació de la comarca d’Osona
per presentar la 5a edició del
Programa 30 plus (2020-21).
Aquest és un programa
ocupacional d’abast comarcal
que incentiva la contractació
de persones majors de 30
anys en situació d’atur: atorga
una subvenció a les empreses
que s’hi puguin acollir i orientació laboral als treballadors i
treballadores participants.
Un any més, el Programa
30 Plus serà gestionat pel Servei d’OPE Feina, de l’Ajuntament de Manlleu.
Durant la reunió virtual es
va donar a conèixer l’edició 30
Plus per l’any 2020-21, que

preveu portar a terme 42 contractes nous a la Comarca. La
voluntat és coordinar i fer un
treball conjunt entre els diferents serveis locals i el teixit
empresarial per fomentar l’ocupació de col·lectius vulnerables.
Les empreses es poden
acollir a la contractació subvencionada fins al dia 22 d’abril del 2021 per contractacions de 9 mesos i fins al 22 de
juliol per contractes de 6 mesos o bé fins que s’esgotin els
42 contractes disponibles que
estableix el programa.
Les empreses interessades
a participar-hi poden posar-se
en contacte amb el servei d’OPE Feina per a obtenir més
informació: trucant per telèfon
al 93 851 50 22 o bé escrivint
un correu electrònic a opefeina@manlleu.cat.

Projectes emprenedors

La Granera
El mes de novembre va obrir a Manlleu La Granera, un
comerç, una botiga d’alimentació a granel, de proximitat i comerç just. Una empresa dinàmica, amb tres
grans línies d’acció:




Respecte pel medi ambient. Sempre que és
possible venen els seus productes a granel, per
crear el mínim residu possible, i a més també
venen productes de zero waste, i d’altres que
volen anar introduint a poc a poc.
Consum local, amb la intenció de treballar en la
mesura del possible sempre amb productors
d’aquí, de proximitat, afavorint els productes de
qualitat i ecològics o amb alguna elaboració
artesanal.
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L’últim factor diferencial és producte d’alguna
empresa activa en l’àmbit social, o amb algun
tret diferencial, de comerç just, etc.

El seu gran objectiu és oferir a la clientela una compra
conscient i tranquil·la. I mirar de crear una xarxa d'aprenentatge altern a noves dinàmiques de consum i de
medi ambient.
Tal com la seva responsable destaca: “creiem que
els manlleuencs i les manlleuenques han de tenir l’opció de fer una compra conscient i sostenible. Fa molt
poc que hem començat, però volem seguir creixent i
ampliant els productes al gust de les persones consumidores, buscant noves maneres de fer les coses, tenim molt al cap, moltes ganes i il·lusió!”

La Granera
Comerç d’alimentació al detall.
1 treballadora
Inauguració: 30 de novembre
Correu electrònic: lagraneramanlleu@gmail.com
Instagram: @la_granera_manlleu

