L’OPE, un actor en l’impuls a l’Empresa d’Inserció de Tac
Osona que es va presentar divendres
La setmana passada es va fer
la presentació oficial de l’empresa d’Inserció del TAC Osona Un projecte en què l’OPE hi
ha participat des dels seus fonaments com un aliat més del
treball en xarxa.
L’objectiu d’aquesta empresa
d’inserció, que va néixer a principis de 2020, és donar oportunitats a col·lectius etiquetats
com a vulnerables que per motius diversos (edat, origen, nivell idiomàtic, coneixement del
mercat laboral o altres situacions de vulnerabilitat social) tenen una alta dificultat per entrar
al mercat de treball ordinari.

L’activitat professional desenvolupada per les primeres persones inserides és en el servei
de neteja.
Amb l’objectiu de fer un bon
procés de selecció de les primeres persones integrants, a
finals del 2019 es va fer la selecció d’un grup de 8 persones
que formaven part de la borsa
de persones del Servei Local
d’Ocupació de Manlleu. Posteriorment van realitzar un curs
de neteja a les instal·lacions del
TAC Osona a Manlleu, amb la
finalitat de crear una borsa de
treball. Avui hi ha 12 persones
inserides de Manlleu.
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L’acompanyament de les
persones inserides es fa des
del TAC Osona amb la
col·laboració de l’OPE Manlleu i
l’Àrea de Promoció Social i Persona de l’Ajuntament.
D’altra banda, aquesta nova
empresa d’inserció és un membre actiu de la Xarxa alTerna’t.
Com a empresa que posa en
valor i desenvolupa en el seu
dia a dia els valors de l’economia social i solidària de la comarca d’Osona.
Amb tot, es tracta d’un projecte de Sant Tomàs a través
de la Fundació Tac Osona que
té la voluntat de donar oportuni-

tats laborals a persones que
sovint es troben la porta tancada a la resta d’empreses.
I, és en aquest punt on tant
l’OPE Manlleu com l’Àrea de
Promoció Social i Personal entren en joc per seleccionar i

acompanyar a les persones
que entren a formar part de l’EI.
És un projecte ambiciós que no
prioritza tant el volum de persones contractades com l’acompanyament i la inserció de qualitat per a aquestes persones.

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

REHABILITACIÓ 2a PLANTA DE CAN PUGET, FASE III
Comprèn la part de distribució interior i arquitectura, instal·lacions
tèrmiques, instal·lació elèctrica, telecomunicacions, domòtica, etc. S’han
exclòs les partides corresponents al mobiliari.
Termini presentació ofertes: dimarts, 18 de maig
Nombre de lots: 6. Durada del contracte: 6 mesos
Més informació a l’espai de proveïdors: www.manlleu.cat/oac/proveidors

Empresa del mes

Activitat: Alimentació, suplementació, dietètica i herbolari

Ecobiològic
Antecedents i evolució
Pels volts de 1996 la
Carme Vaquero, fundadora
d’Ecobiològic, va obrir les
portes d’un petit herbolari
que oferia alternativa vegana a la gent de Manlleu.
Malauradament va morir i la
seva filla la Marina Ruiz va
continuar aquesta tasca. Als
últims anys va compartir
gerència amb la Núria, fins
que per circumstàncies personals van decidir de traspassar el negoci cap al
2010. Aquí és on van entrar
en Joan Muñoz i la
M.Carme Burgaya, agafant
el relleu de la seva tasca.
Una tasca “plenament dedicada al foment de la salut i
d’hàbits saludables que ens
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allunyin de la malaltia i a
oferir guariment alternatiu
davant d’aquesta”. Garanteixen una oferta de productes d’àmbits molt variats:
alimentació,
suplements,
cosmètica, tes i herbes... i
sobretot bons consells. Les
exigències i necessitats del
mercat i de la gent no permet l’estancament i han
obert la porta a les teràpies,
que ofereixen en funció de
les necessitats personals de
cada persona.
Elements diferencials i
valor afegit
Destaca la varietat i oferta de producte: “és com un
petit supermercat amb productes que ens aporten un
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plus al nostre organisme.
Tots tenen el seu valor, les
seves característiques i la
seva funció. Per això la nostra tasca és la de seleccionar-los molt bé tenint en
compte la seva procedència
física, la seva qualitat, la
política de gestió que realitza l’empresa que el comercialitza, l’envasat...”.
Què aporta a Manlleu
Una alternativa comercial
i un acompanyament cap a
un sistema de salut força
malmès. Acompanyament a
les persones que de cop i
volta es troben davant d’una
situació nova per a ells com
un canvi dietètic, una malaltia... o qualsevol altra situa-

ció que els provoqui una
alteració.
Projectes de futur
“D’entrada, i davant d’aquesta situació tan incerta
que estem vivint, seguir.
Seguir obrint les portes cada matí amb il·lusió i agraïment a la nostra clientela
per fer-nos créixer a tots
nivells, compartint les seves
inquietuds, les seves demandes i així seguir estudiant, seguir innovant, seguir
cercant i oferint diferents
teràpies i, en definitiva, seguir creixent.”

