75 empreses es beneficien
dels ajuts del Pla de
Reactivació Municipal 2021
L’Ajuntament de Manlleu, en
el marc del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu
2021 per pal·liar els efectes
de la pandèmia COVID-19 al
municipi, ha atorgat un total
de 75 subvencions al teixit
empresarial de Manlleu per
un
import
total
de
148.500,00€. Per tipologia
d’activitat empresarial, les
ajudes es desglossen de la
següent manera:
50 Bars i restaurants
14 Centres d’estètica i bellesa
5 Gimnasos
4 empreses del sector d’Activitats docents i de lleure infantil:

1 empresa del sector de discoteques i sales de ball
1 empresa del sector d’Activitats artístiques i espectacles

Programació d’activitats de setembre al Lab
El Lab Manlleu presenta una
sèrie de sis sessions gratuïtes
adreçades al teixit empresarial
de Manlleu. Trobareu més infor-

mació de cada una de les activitats a www.manlleu.cat/ope.
Aquestes activitats són el tret de
sortida d’una programació esta-

ble que s’oferirà trimestralment al
Lab Manlleu per part de tots els
serveis de l’OPE (empresa, comerç, emprenedoria...)

Amb relació als imports concedits, assenyalar que 51
empreses han rebut una
subvenció de 1.500 €. La
resta, 24 empreses, han rebut un import de 3.000 €.
Des de l’OPE recordem
a les empreses beneficiàries
que el termini per justificar la
subvenció finalitza el 15
d’octubre de 2021. El tràmit
es pot realitzar des del portal
de tràmits de l’ajuntament:
www.tramits.manlleu.cat

Finalitzen diversos cursos
organitzats per l’OPE
Al llarg de les darreres
setmanes han finalitzat
alguns dels cursos i formacions organitzades per
l’OPE i adreçades a diversos col·lectius: Iniciació a
l’electricitat i instal·lació de
plaques solars, PNL,
Mindfulness, Certificat de

professionalitat en atenció
sociosanitària a persones
dependents en institucions, xarxes socials, Monitoratge de menjador i Monitoratge de lleure.
Consulteu els cursos vinents a manlleu.cat/ope/
formacio

Empresa del mes

AFILMUR, SCP
Activitat i evolució
AFILMUR dona servei a empreses de tot l’Estat espanyol.
Ofereix una àmplia varietat d’eines de tall i accessoris de fabricació pròpia i de les marques
referents al sector. Assessoren
els seus clients per trobar les
millors solucions a les seves
necessitats i els hi donen suport
a totes les fases del procés del
mecanitzat.
Va obrir el 1973 de la mà de
Josep M. Murlà a l’avinguda de
Roma de Manlleu. AFILMUR, la
suma de la paraula afilados i el
cognom Murlà, es va consolidar
oferint els seus serveis d’esmolat a empreses d’Osona. L’any
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2010 la segona generació de la
família va agafar el relleu i el
2014 es va traslladar al seu
emplaçament actual. El 2018
l’empresa va fer un pas endavant adquirint nova maquinària
que li va permetre començar a
fabricar eines pròpies.
Elements diferencials
Fabricació d’eines de tall
especials i sèries d’eines estàndard utilitzant matèria primera
d’alta qualitat. Ofereix assessorament i servei tècnic per trobar
les millors solucions a les necessitats dels clients.
Destaca per la seva agilitat,
capacitat de maniobra i rapide-

Activitat: Fabricació d’eines de tall de metall dur integral, servei d’esmolat i comercialització d’eines i accessoris per la indústria del metall i la
fusta
Personal: 4 persones. Data creació: 1973
Carrer Eduard Rifà, 82, Manlleu. info@afilmur.com | www.afilmur.com

sa en l’entrega dels productes, gràcies a disposar de
l’última tecnologia en maquinària i sistemes de mesura
CNC.
Els bons resultats s’obtenen gràcies al pilar fonamental de l’empresa: persones
amb coneixement i experiència en el sector de l’eina de
tall. Els avalen més de 45
anys d’experiència esmolant
eines; és el seu “know how”.
Què aporta a Manlleu
Dona servei a indústries del
polígon. Contribueix a reduir els
costos del procés de mecanitzat de les empreses gràcies al

seu servei d’esmolat, alhora
que s’evita un malbaratament
del materials fent un bon ús de
la matèria primera.
Projectes de futur
Basa la seva filosofia empre-

sarial en l’evolució constant i en
l’adaptació a les forces del seu
entorn, tenint com a prioritat la
formació contínua del personal i
la inversió en tecnologia per
aconseguir una millor eficiència
i productivitat.

