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Espai en traspàs al Mercat Municipal de Manlleu
Si ets una persona emprenedora i vols iniciar una activitat
comercial de valor vinculada a
productes d’alimentació de
qualitat, aquesta és la teva
oportunitat.
En aquests moments hi ha
una parada activa al Mercat
Municipal de Manlleu que es
troba en traspàs per jubilació.
Es tracta de la parada número
15, dedicada a xarcuteria i carnisseria, plats elaborats i embotits. Un negoci familiar obert
fa més de 25 anys, especialitzat en la venda de carn de xai,
cabrit, porc, vedella i poltre i

amb una clientela fidelitzada.
L’espai està ubicat al centre
del mercat, molt a prop d’un
dels accessos i compta amb
un obrador totalment equipat.
La parada, el mobiliari, les eines i instal·lacions es troben
en molt bones condicions de
conservació.
Aquesta pot ser una oportunitat per aquelles persones
que vulguin emprendre donant
continuïtat a un negoci que ja
està en funcionament o per
aquelles persones que vulguin
iniciar un negoci i busquin un
espai on dur-lo a terme. L’ajun-

tament dona autorització per a
traspassar els drets de les concessions administratives d’ocupació de les parades del Mercat Municipal i també, si s’escau, el canvi d’activitat o articles de venda, prèvia sol·licitud
a l’ajuntament i a l’Associació
de Comerciants del Mercat.
Les persones interessades
en aquest traspàs o que vulguin rebre més informació poden posar-se en contacte amb
el Servei d’OPE Empresa al
telèfon 93 851 50 22 o bé a
través del correu electrònic
empresa@manlleu.cat.

Cursos gratuïts de llengua anglesa i francesa dirigits als professionals
del sector turístic de Manlleu
En el marc del Pla estratègic de
turisme de Catalunya, dins de
l’àmbit d’accions de formació, la
Direcció General de Turisme organitza
un seguit
de cursos gratuïts de llengua
anglesa i francesa dirigits als
professionals del sector turístic
català, amb la col·laboració de
les Escoles Oficials d’idiomes.

Aquests cursos estan pensats per a persones que treballen en empreses turístiques
amb l’objectiu de millorar la
formació dels professionals tot
potenciant la seva capacitat
d’expressió en aquests idiomes
per incidir positivament en l'atenció al client, així com per
afavorir la captació de nous

viatgers
internacionals
i
la fidelització de la clientela.
Des
de
l’OPE
Manlleu animem a les empreses del
sector turístic de Manlleu i la
seva àrea d’influència territorial
(el Voltreganès, el Cabrerès i
Roda de Ter) com bars, restaurants, agències de viatges i
els allotjaments turístics que

aprofitin aquesta oportunitat per
créixer professionalment.
Els cursos s’impartiran a
partir del mes de gener i son
presencials a l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Osona, a Vic. Les
inscripcions es tancaran un cop
s’omplin els grups. Per reservar
plaça cal contactar amb l’escola oficial d’idiomes i acredi-

tar que es treballa en una empresa relacionada amb el sector turístic: 667 051 902
o turisme@eoiosona.cat
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Perruqueria GLOW By Cris

El Picarol, el teu moment dolç

Emprenedora: Cristina Moral Moral

Emprenedora: Montserrat Bracero Vilchez

Adreça: Carrer Doctor Fleming,16.

Adreça: Carrer Alta Cortada, 8.

Telf.: 613019652 Instagram: @glow.bycris

Instagram: @elpicarol_elteumomentdolc

El passat 9 de desembre la Cristina Moral va obrir Glow, la nova perruqueria situada al carrer Doctor Fleming,
16 de Manlleu.
L’avalen més de 19 anys d’experiència en el sector i amb l’entusiasme i
la il·lusió de tota emprenedora ha creat
un espai lluminós, ampli, actual i modern per tal que els clients visquin tota
una experiència només entrar a Glow.
Glow by Cris és una perruqueria
unisex on hi són benvingudes les barbes i els tallats, pentinats, estirats i
tractament diversos i es realitzen diagnosis capil·lars per valorar les necessitats de cada persona.
La Cristina ha posat el seu cor en
aquest negoci, estima la feina que fa i
això es tradueix en un servei immillorable acompanyada, com no podria ser
d'altra manera, de les millors marques.
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Horaris:
De dilluns a divendres matins de 9 a 13
h i tardes de 15 a 19 h.
Dissabtes de 8 a 14h.
Dimarts mati tancat.

L’experiència viscuda de la Dora que
ha liderat fins ara la coneguda botiga
de llaminadures, caramels i xocolates,
el Picarol, situada al carrer Montseny
7, i amb la certesa d’haver fet les coses bé durant 36 anys, es traspassa en
mans de la Montserrat al carrer Alta
Cortada 8.
Amb ànims de donar continuïtat a
un negoci, a un saber fer i a una clientela agraïda, el passat 9 de desembre
la Montserrat s’embarca a emprendre
després d’una experiència laboral en
molts camps diversos, essent l’últim el
de gestoria.
El Picarol, procuren “el teu moment dolç” amb caramels, bombons,
dolços, pastes, pastissos de llaminadures i d’altres delícies.

Horaris:
De dilluns a divendres matins de 8:30
a 13 h i tardes de 16:30 a 20 h
Dimecres mati tancat.
Dissabtes de 9 a 13:30 h i de 17 a 20h.

