Projectes Innovadors i experimentals:
Curs de fusteria bàsica
El 2020 es va engegar el
Curs de Fusteria Bàsica en el
marc del Projecte Innovadors
i Experimentals del Servei
d’Ocupació de Catalunya
amb la finalitat de pal·liar els
desajustos entre l’oferta i la
demanda del sector.
Es va dissenyar una acció
formativa conjuntament entre
l’OPE i l’empresa Espais DFusta, que s’ha realitzat a les
instal·lacions de l’empresa i la
formació ha anat a càrrec del
personal de l’empresa.
Al curs hi han participat 8
persones, de les quals dues
són dones. Els continguts
s’han desenvolupat al mateix
temps que s’executava un
projecte real que ha consistit
en la construcció d’una recepció i el seu mobiliari al
Rocòdrom de Manlleu. Els
resultats han estat molt favorables: l’empresa ha contractat dues de les persones participants i dues més han tro-

bat feina en altres
empreses del sector.
L’alumnat valora
positivament
l’experiència. Els
aprenentatges no
només els han
preparat per endinsar-se en el
sector, sinó que,
han permès conèixer el concepte de
la fusteria actual
que integra la tecnologia i el treball
artesà. L’empresa
també es mostra
satisfeta pel suport
i la confiança que
l’OPE els hi va donar i perquè
l’alumnat hi ha respost amb
constància, compromís, responsabilitat i ganes d’aprendre.
Aquest programa pilot ha
suposat un cas d’èxit que
s’espera que es pugui repli-

car en altres sectors per tal
de donar resposta a les necessitats del mercat de treball
i facilitar la inserció laboral de
la ciutadania amb una formació actualitzada i adaptada a
les necessitats de les empreses del territori.

Oberta la convocatòria de la 10a edició
del programa ‘Accelera el Creixement’
El programa Accelera el creixement, impulsat per la Diputació
de Barcelona i PIMEC, arriba a
la seva desena edició per ajudar a repensar, reenfocar i
transformar 50 empreses amb
alta capacitat de creixement,
innovació i generació de llocs
de treball.
L’OPE Manlleu hi participa un
any més com a agent referent i
de suport del teixit empresarial
del territori.
El programa està adreçat a
empreses de la demarcació de
Barcelona. D'entre totes les
presentades, es farà una selecció de 50 empreses que rebran
més de 75 hores de formació i
d’assessorament in company
amb experts consultors. El cost
per l’empresa és de 500 euros
+ IVA (el cost real sense subvenció és de 5.500 euros)
Mitjançant el programa, la
Diputació de Barcelona i PIMEC persegueixen "que les
empreses participants aconse-
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gueixin un creixement per als
pròxims tres anys, com a mínim, en un dels següents aspectes: facturació, benefici i
plantilla". Per assolir aquests
objectius, ambdós organismes
compten amb un equip de treball integrat per experts en assessorament al creixement empresarial. A més, des de l’anterior edició, el programa s’ajusta
a la realitat actual i tracta sobre
com les empreses han de prestar la màxima atenció després
de la crisi derivada dels efectes
de la COVID-19.
Les candidatures es podran
presentar fins al 7 de juny.

Per tal de millorar la difusió
del programa es duran a terme
dues sessions informatives per
a les empreses interessades:
 11 de maig de 10-11 h
 19 de maig de 16-17 h
Trobareu més informació del
procediment i l’accés a les inscripcions a la sessió informativa
en una versió ampliada d’aquesta notícia que trobareu al
web de l’OPE manlleu.cat/ope,
al web del programa acceleraelcreixement.com o contactant
amb l’OPE escrivint al correu
empresa@manlleu.cat o trucant al 93 782 71 61.

Actualització del mapa de
polígons industrials i espais
lliures al Manlleu Empreses

El Servei d’OPE Empresa
d’Empresa ja disposa de l’actualització del mapa específic de
naus i solars industrials que
incorpora l’eina Manlleu Empreses. El podeu consultar a
l’adreça manlleuempreses.com
i accedir al mapa Polígons
industrials i espais lliures.
Aquest servei ofereix un
retrat accessible de les naus i
solars del municipi de Manlleu
per tal de consultar-lo en línia.
Al mapa s’hi poden consultar i filtrar aquelles empreses
actives, els espais en venda i
per llogar, especificant si es
tracta de naus o parcel·les
Aquelles empreses que tinguin una nau industrial per

vendre o llogar a Manlleu i vulguin que apareguin ubicades al
Manlleu Empreses, poden posar-se en contacte amb el servei d’OPE Empresa per tal d’incorporar-la i fer-la accessible a
la ciutadania i al sector empresarial. Poden trucar al 937 827
161 o bé escriure un correu a
empresa@manlleu.cat
així
com adreçar-se al Lab Manlleu, espai de Coworking.
En paral·lel s’està treballant
per actualitzar la borsa de locals comercials lliures, que
també es pot consultar al Manlleu Empreses. Informarem en
aquest espai del seu estat a
mesura que es vagi completant
el llistat.

