Nou cas d’èxit del servei de Reempresa de
l’OPE de Manlleu: Restaurant Els Bufadors
La setmana passada
es va signar la cessió
per compravenda del
Restaurant Els Bufadors, especialitzat en
cuina catalana tradicional ubicat en una
casa rústica que conserva l'antic forn de pa
de la casa. Aquesta
cessió ha gaudit del
seguiment, tutorització
i assessorament de
l’OPE de Manlleu. Un
establiment que gràcies al programa Reempresa seguirà en funci-

onament, tot evitant la pèrdua de
teixit
econòmic
empresarial.
A través del
servei de Reempresa de l’OPE
de Manlleu, Queralt Salvador, que
volia cedir el seu
negoci, va trobar
una persona interessada, la Ingrid
Casado, reemprenedora que es farà càrrec del restaurant.
Des de l’OPE les

vam acompanyar posant-les en contacte,
pautant els passos,
assessorant-les, facilitant-los la documenta-

ció pertinent fins que
la relació va acabar
feliçment per a totes
dues participants en el
procés.

Reempresa és una iniciativa
que es va posar en marxa el
2011 de la mà de la patronal
catalana Cecot, i la Fundació
Autoocupació i que moment
compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona. S’articula a través de diversos Centres Locals de Reempresa dels
quals, l’OPE Manlleu n’és un.
El Punt d’atenció de Reempresa posa en contacte persones que volen emprendre amb
el negoci sense partir de zero
facilitant el relleu a l’empresa ja

existent per rellançar-lo, consolidar-ho i fer-lo créixer, evitant el seu tancament.
Si algun empresari-cedent o
reemprenedor té interès en
aquest servei pot posar-se
en contacte amb l’OPE a
través dels telèfons 93 782
71 61 - 93 851 5022 o bé a
través del correu electrònic
empresa@manlleu.cat.
Al web manlleu.cat/ope podreu trobar l’oferta actual de
projectes en cessió.

Exposició amb motiu dels 10 anys del Mercat Municipal
Coincidint amb els actes de La Primavera enCantada
es pot visitar a la Plaça Fra Bernadí l’exposició fotogràfica amb motiu del desè aniversari de la construcció de l’edifici del nou Mercat Municipal.
L’exposició té per objectiu empoderar la figura dels

Propers tallers
Feinateca
El Servei d’OPE Feina ofereix nous tallers a l’espai de Feinateca. Estan pensats per a totes aquelles persones que
estan en situació d’atur i a cada taller es
tracta un tema concret relacionat amb la
recerca de feina. Es realitzen els dimecres de 12 a 13h a l’espai de Feinateca,
a la Biblioteca Minicipal BBVA de Manlleu. Les inscripcions es poden fer enviant un WhatsApp al 679 40 53 64.
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botiguers que actualment operen al mercat diàriament
i recordar el procés de construcció de l’actual edifici
del mercat. Una trentena de fotografies de gran format creades pel fotògraf Sergi Cámara i amb la
col·laboració dels comerciants de l’Associació del

mercat que acosten la població a un equipament i a
una gent que formen part del teixit social i econòmic
de la ciutat.
Us convidem a passejar per Manlleu i visitar aquesta exposició a peu de carrer.

