Canvi en l’organització de MAB Market

El dijous 22 de juliol es farà la
segona recollida mòbil de residus especials per empreses

El MAB Manlleu ha modificat el
format del Mab Market, que s’havia de celebrar el dissabte 24 a
la plaça Fra Bernadí:
.
“Degut a la publicació de les noves mesures contra la Covid-19
en vigor des del 15 de juliol el
MAB MARKET ha quedat reconduït en horari comercial el mateix
dissabte 24 de juliol , fent una
mostra de productes davant de
les botigues adherides al MAB
que hi participen. Per garantir la
seguretat de la població, no es
durà a terme cap activitat a la
Plaça Fra Bernadí.”

El 22 de juliol es farà la segona
recollida mòbil de residus especials per empreses.
Es recullen residus tòxics
com pots de pintura, esprais,
dissolvents, fangs, taladrines o
altres productes químics i per
participar-hi cal apuntar-se prèviament.
Els pots de pintura, esprais,
dissolvents, fangs, taladrines o
d’altres productes químics són
exemples de residus tòxics produïts per moltes empreses. Per
facilitar la seva gestió als tallers i

Empresa del mes

Sector / Activitat: Serveis d’atenció a les persones

Suara Cooperativa
Suara és una cooperativa d’iniciativa social i
sense ànim de lucre
amb 40 anys de trajectòria en la prestació de
serveis d’atenció a les
persones, donant resposta a la globalitat de
tot el cicle vital.
Compta amb una
plantilla de més de
4.600 professionals i
1.200 persones sòcies
de treball per prestar
servei a més de 35.000
persones en àmbits de
gent gran, dependèn-

cia, vulnerabilitat i risc
d’exclusió social, educació, infància, famílies
o justícia, entre d’altres.
I té presència a 21 comarques a Catalunya,
a Espanya i a Xile.
A Manlleu, Suara
Cooperativa hi gestiona
l’Escola Bressol Municipal Els Picarols, de
l’Ajuntament de Manlleu, aportant-hi un model d’empresa social i
l’experiència tècnica en
l’atenció de la petita
infància i la gestió inte-

petites empreses a Manlleu s’organitza una recollida col·lectiva
tres cops l’any. La següent serà
el 25 de novembre
Aquest servei és prestat per
l’empresa gestora Bidones JP
Garcia, SL (codi de gestor E945.06), adjudicatària del procés
de contractació fet per l'Ajuntament.
Per a més informació sobre la
recollida, podeu adreçar-vos al
Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament: 938 506 666 i correu
mediambient@manlleu.cat.

gral del projecte.
L’escola bressol Els Picarols i
el model educatiu
que hi desplega
Suara Cooperativa són un referent
de qualitat a la
comarca en l’educació de 0 a 3
anys. Es fa una
aposta ferma per
donar visibilitat a
aquesta etapa educativa tan important i, sobretot, a les capacitats
infinites de la petita

LICITACIÓ D’OBRES

Personal: 4.676 persones treballadores, de les quals 1.205 sòcies.
Data creació: 2008
suara@suara.coop | www.suara.coop

infància que sovint
queden obviades, a
més d’aportar coneixement, valors de coope-

ració, solidaritat i treball
en xarxa amb diferents
entitats del municipi i
de la comarca.

S’informa de la publicació de l’anunci de la licitació de la següent obra:

REHABILITACIÓ 2a PLANTA CAN PUGET
FASE III -2a licitacióDurada del contracte: 6 mesos.
Nombre de lots: 6:
1. Paleteria, tancaments i divisòries, revestiments: 252.105,58 €
2. Serralleria i fusteria: 122.860,98 €
3. Acústica: 103.557,26 €
4. Climatització i llauneria: 125.823,83 €
5. Domòtica: 60.349,32 €
6. Electricitat telecomunicacions i incendis: 240.281,84 €

Termini presentació ofertes: dimarts, 27 de juliol
Més informació a l’espai de proveïdors: www.manlleu.cat/oac/proveidors
Suport i assessorament: empresa@manlleu.cat | 93 782 71 61
Fem Xarxa - 2021/27

