Canvis en algunes de les mesures
per a la contenció de la COVID-19
Divendres es va publicar la
resolució que modifica algunes
de les mesures vigents per
contenir la COVID-19 i que van
entrar en vigor el dilluns 1 de
març.
Podeu conèixer tota l’actualitat de les mesures vigents al
web www.manlleu.cat/ope però
a continuació destaquem alguns dels canvis: els centres
comercials i els establiments
de més de 400 metres qua-

drats poden obrir de dilluns a
divendres, complint amb una
sèrie de mesures. La restauració dels centres comercials
seguirà tancada. En l’àmbit de
l’esport s’amplia l’aforament
d’activitats grupals al 30% en
espais tancats i ventilació adequada, i s’amplia l’aforament
de les piscines al 50 per cent.
En l’àmbit de l’educació, es
permetran les sortides escolars
amb pernoctació amb el mateix

grup bombolla.
La resta de mesures es
mantindran, com a mínim, fins
el 7 de març.
El Procicat i la Generalitat
informen que s’ha decidit prendre aquestes mesures atès
que la situació actual és estable, però l’ocupació a les UCI,
per sobre dels 500 pacients,
continua sent alta. En cas de
repunt de casos, podrien arribar a xifres molt elevades.

Nova convocatòria del programa
ACREDITA’T amb 500 places disponibles
De l’11 al 26 de març estarà
oberta la preinscripció de la
nova convocatòria del programa d'avaluació i acreditació de
competències, Acredita’t, que
comptarà amb 500 places disponibles en els 8 àmbits següents: Activitats auxiliars en
floristeria, Activitats auxiliars en
comerç, Gestió i control de
l'aprovisionament, Instal·lació i

moblament, Operacions auxiliars d'administració i tractament
de dades i documents, Operacions auxiliars de muntatge i
manteniment de sistemes microinformàtics, Química industrial i Serveis auxiliars de perruqueria.
Recordem que l’Acredita’t
és un procés a través dels qual
aquelles persones que han

adquirit competències professionals mitjançant l'experiència
professional o formació no oficial, poden obtenir un títol oficial que ho acrediti.
Les persones interessades
en aquest procediment poden
escriure al correu electrònic
formació@manlleu.cat, trucar
al 93 851 50 22 o consultar el
web www.acreditat.gencat.cat.

Trobada al Lab Manlleu amb
personal tècnic de Promoció
Econòmica de Sant Cugat del
Vallès

Aquest dilluns el Lab Manlleu
va rebre la visita tècnica de
personal del servei de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Es va fer una reunió entre el
personal tècnic de Promoció
Econòmica dels dos ajuntaments amb l’objectiu de treballar en la col·laboració intramunicipal per tal d’intercanviar
coneixements i experiències al
voltant de l’àmbit de l’espai de
coworking.
El tècnic i la tècnica de Sant

Projectes cedents
Manlleu forma part de Reempresa, una iniciativa empresarial que permet que propietaris/es
que no poden continuar al capdavant del seu
negoci el puguin cedir a una altra persona amb
ganes de donar-li continuïtat.
L’OPE Empresa assessora a les persones que
volen vendre un negoci i les que volen reemprendre

Trobareu més informació al web del programa,
www.reempresa.org i al web de l’OPE Manlleu:
www.manlleu.cat/ope

A continuació mostrem els projectes cedents en
aquests moments. Si teniu interès en algun
d’ells, contacteu amb el Servei d’OPE Empresa:
empresa@manlleu.cat | 938515022.

Cugat van poder conèixer de
primera mà la singularitat del
LAB Manlleu i comentar els
aspectes claus en la gestió
municipal d’aquest equipament
municipal adreçat a empreses i
persones emprenedores.
Aquest intercanvi obre la
porta a futures col·laboracions
entre espais de coworking
quan des de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant
Cugat posin en marxa un nou
equipament
municipal
de
coworking per a empreses i
persones emprenedores.

Empresa dedicada a la fabricació i comercialització de cortines, riells i complements
Núm. Projecte: PC13506
Ubicada des del 1991 a Osona i associada a una
empresa europea líder en el sector. Oberta a fórmules de transmissió diverses, motivada per un
relleu generacional
Comerç dedicat a la drogueria, perfumeria,
productes de piscina i pintures
Núm. Projecte: PC13531
Comerç cèntric a Torelló. Disposa de màquina
mesuradora de clor i mescladora de pintures.
L’empresària pot formar el nou emprenedor.

Establiment de venda al detall de peix fresc i
marisc
Núm. Projecte: PC12047
Peixateria amb més de 30 anys de funcionament
a Manlleu. Local de 120 m2. L'oferta de cessió
inclou botiga, cambres, existències disponibles,
local comercial i garatge.

Botiga de productes d'alimentació, congelats i
productes a granel
Núm. Projecte: PC12799
En cessió per no poder atendre, amb clientela fidelitzada i servei a domicili. Inclou els actius per donar
continuïtat de forma immediata l'activitat, el fons de
comerç i existències.

Bar - Frankfurt
Núm. Projecte: PC13351
Establiment emblemàtic de Masies de Voltregà.
Bona ubicació amb facilitat d’accés i d’aparcament.
Totalment equipat per començar a treballar des del
primer dia. Projecte consolidat amb bones perspectives de futur i possibilitat de canvi

Fàbrica de consumibles biomèdics
Núm. Projecte: PC12388
Empresa dedicada a la fabricació de flocs per a
llits per animals de laboratori. També consumibles, gàbies i altres elements per a la neteja i higiene dels animals. Nau de 740 m2.

Parada del Mercat Municipal de Manlleu
Núm. Projecte: PC12920
Negoci familiar de més de 25 anys dedicat a xarcuteria i carnisseria, plats elaborats i embotits. Ubicada molt a prop de la porta principal, amb obrador
totalment equipat.

Restaurant rústic i acollidor
Núm. Projecte: PC13351
Negoci amb 4 anys de trajectòria especialitzat en
cuina casolana tradicional elaborada amb productes de mercat. Totalment equipat, per començar a
treballar des del primer dia
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