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Locals disponibles

Estudi despatx per a professionals

Local comercial en venda al carrer
Horta d'en Font, al centre comercial
de Manlleu. Té una superfície útil
de 80 m2, és ampli i amb moltes
possibilitats.
Ideal per a un estudi fotogràfic o
per a professionals de l'àmbit del
disseny
Compta amb il·luminació amb
llums LED d’alta qualitat i també
llum natural, el que pot suposar un
estalvi energètic important. També
té instal·lacions d’aire condicionat i
calefacció, un bany i disposa d'un
magatzem amb prestatgeries per a qualsevol
mena de material.
La rehabilitació de l'espai interior és molt recent, i l’estat de tot el local és impecable. Està
situat al centre de la ciutat amb bones vistes.
La gestió es fa a través de Còdol Gestió: passeig de Sant Joan, 149. Tel. 93 850 68 00 | cor-

Blockchain. Tothom en parla,
però ... Què és?

Dijous, 19 de maig. De 18 a 19 h
Formació en línia a través de la plataforma Zoom
Inscripcions i informació: empresa@manlleu.cat

reu electrònic manlleu@codolgestio.net i al web
www.codolgestio.net.

Taller: Redacció del Pla
d’Igualtat a l’empresa

Per a més informació, també podeu contactar
amb el Servei d’Empresa de l’OPE, trucant al
telèfon 93 782 71 61 o bé escrivint al correu electrònic empresa@manlleu.cat.

Borsa de locals lliures
L’OPE disposa d’un mapa específic amb la borsa de locals comercials lliures dins del directori
manlleuempreses.com. Si disposeu d’un local comercial i voleu que s’inclogui dins de la borsa de
locals de l’OPE, poseu-vos en contacte amb el Servei d’OPE Empresa i us visitaran per conèixer
les característiques de l’espai.

En marxa a Manlleu un curs de neteja organitzat
conjuntament amb Tac Osona (empresa d'inserció)
Un cop acabi el curs, des de
Tac Osona (empresa d'inserció)
tindran en compte l'alumnat per
futures ofertes de treball
El dilluns 9 de maig va començar a Manlleu una formació
a les instal·lacions de Tac Osona (Manlleu). Finalitza el 27 de
maig i combina teoria i amb
pràctica a diferents espais de
Tac Osona. L'objectiu és ensenyar la metodologia de treball
del Tac Osona en tasques de
neteja. Un cop fet el curs, en
cas que l'empresa d’inserció

OPE Formació

tingui vacants de treball, donarà prioritat a
les persones que estan fent el curs. Per
poder optar a un contracte, la persona ha
d’estar vinculada a
Serveis Socials. D’aquesta manera, Tac
Osona permet la integració sociolaboral de
persones que estan excloses
dels circuits tradicionals d’ocupació, proporcionant-les un treball remunerat i la formació i

acompanyament necessaris per
millorar les seves condicions
d’ocupabilitat i facilitar el seu
accés al mercat laboral ordinari.

Dimarts, 24 de maig. De 15 a 18 h.
Lab Manlleu. Espai Coworking.
Inscripcions i informació:
comerc@manlleu.cat 93 782 81 61
www.manlleu.cat/ope/formacio

Curs manipulació d’aliments

31 de maig i 1 de juny. De 15 a 18 h.
Format virtual
Inscripcions i informació:
formacio@manlleu.cat 93 851 50 22
www.manlleu.cat/ope/formacio

Jornada de treball en el marc del projecte d’Indústries
Culturals i Creatives impulsat per l’OPE
Quinze professionals de l’àmbit
de la il·lustració van participar
en una jornada que va comptar
amb diverses ponències:
Montse Salcedo, directora
de l’Escola d’Art de Vic, va presentar els programes que permeten
als
empresaris
il·lustradors la contractació de
joves en pràctiques que estan
cursant els graus i que ja han
adquirit les capacitats i compeFem Xarxa - 2022/19

tències per inserir-se al món
laboral.
Joan Solé, exdegà del
col·legi d’enginyers de telecomunicacions de Catalunya, va
oferir una formació en matèria
de
NFTS,
Metavers
i
Blockchains. Un nou paradigma de futur en el comerç d’obra pròpia creativa digital i que
pot representar una nova línia
de negoci pel sector professio-

nal creatiu.
Pol Robles, il·lustrador i dissenyador, es va presentar com
a promotor per liderar el projecte d’una plataforma web digital
amb l’objectiu de donar visibilitat i obrir noves oportunitats de
negoci a aquest sector professional de creatius del territori.
La jornada va acabar amb
una trobada dels participants a
Can Patalarga, espai cultural

de l’Ajuntament de Manlleu, on
es poden projectar activitats i
cobrir necessitats puntuals d’aquest sector l’Oficina de Promoció econòmica treballem per
acompanyar al sector creatiu per a la millora de la seva
projecció professional.
Per més informació podeu
trucar al 93 782 71 61 o bé
adreçar-vos al correu electrònic
comerc@manlleu.cat

