Viu el Comerç amb el MAB MARKET
El passat divendres dia 17 de juliol i dins el
marc de la campanya Viu Manlleu, el MAB
(Manlleu Associació de Botiguers) va organitzar
el MAB MARKET.
Mes d’una desena de comerços del MAB
van instal·lar parada a la plaça Fra Bernadí de
20 a 23 hores, on van poder mostrar i vendre
els seus millors productes i serveis.
Amb accions com aquesta es pretén donar
visibilitat i dinamitzar el comerç de Manlleu que
sens dubte ha estat un dels sectors que s’han
vist més afectats per la Covid-19.
Durant l’estat d’alarma el MAB ha servit als
associats per gestionar i analitzar tota la informació i molts comerciants han vist la seguretat
que dóna pertànyer a una associació, jugant un
paper clau a la hora de recuperar i mostrar els
valors de proximitat, de confiança, de relació
amb els persones que dóna el comerç de proximitat i que la pandèmia ha fet veure que són
tant importants.
El divendres 7 d’agost de les 20 h a les 23 h
a la plaça Fra Bernadí s’organitzarà l’Outlet
MAB on s’hi podran trobar les gangues dels
comerços participants.

L’OPE i Maresmón col·laboren
amb el programa Recicla’m
L’OPE treballa per la millora
de l’ocupació a Manlleu i la
seva àrea d’influència a través de diversos projectes. Un
d’ells és el projecte de Innovadors i Experimentals que
es realitza juntament amb el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En aquest context, es desenvolupen diferents programes per la millora
de l’ocupabilitat dins d’un
marc d’Economia Social i Solidària (ESS).
Un d’aquests és el Recicla’m, adreçat a dones i que
es desenvoluparà en dos eixos complementaris. D’una
banda, un eix de coneixements tècnics amb tallers de
costura i feltre i restauració de
mobles. I de l’altra, un treball
en competències transversals
on es fomentarà l’autoestima i

la socialització i la pràctica i
l’ús de la llengua. Elements
molt importants per a dones
que en la seva majoria, no
han tingut contacte amb el
mercat laboral.
A més, es vol realitzar un
treball en xarxa amb altres
entitats i organitzacions del
territori per mirar la possibilitat
de comercialitzar alguns dels
productes que sorgeixen dels
diversos tallers.
L’associació Maresmón,
que treballa per l’empoderament de les dones, és l’encarregada de l’execució del projecte i del desenvolupament
dels tallers, que van començar el dimecres 15 de juliol a
l’Espai de Can Patalarga.

El Servei d’OPE Feina crea unes Noves fitxes d’Ocupacions amb futur
a la comarca d’Osona
Des del servei de l’OPE Feina s’ha dissenyat i elaborat nou material per a l’orientació laboral de les
persones usuàries per a les empreses que tenen
vacants de personal.
Es tracta de fitxes ocupacionals que defineixen
diferents llocs de treball, on s’hi expliquen les tasques, les competències professionals, possibles
sortides laborals, quina és la formació requerida,
entre d’altres aspectes a tenir en compte per conèixer l’ocupació.
S’han elaborat en format resumit, actualitzat i
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destacant els aspectes claus que ja hi havia descrits
en els mapes d’ocupació que fa anys s’havien elaborat des de l’OPE i que també es poden trobar al
mateix espai web.
Aquest pot ser un material molt útil per a les
persones que estan en recerca de feina i es puguin
fer una idea ràpida de què consisteix aquella feina.
Al mateix temps, també poden ser d’interès per a
les empreses quan tenen vacants de personal i han
de descriure el lloc de treball per publicar l’oferta.
Les ocupacions que es poden trobar són ges-

tió de magatzem, neteja, gestió administrativa, sala
menjador, venda de comerç de proximitat, atenció
sociosanitària, community manager i comerç internacional.
Per a més informació us podeu posar en contacte amb el servei d’OPE Feina al correu opefeina@manlleu.cat i podeu consultar aquests mapes
accedint a l’apartat de l’OPE adreçat a persones en
situació d’atur:
www.manlleu.cat/treballar.htm

