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Manlleu recupera amb èxit la seva
Nit de comerç
Més de 60 comerços van participar en la
Festa del Comerç de la Nit Encantada de
dissabte.
Des de l’OPE, amb la col·laboració del
MAB Manlleu i l’Associació de comerciants
del Mercat Municipal de Manlleu es va organitzar una festa comercial a l’aire lliure
que ha estat tot un èxit. Una activitat que
ha demostrat les ganes de tornar al carrer i
de normalitzar l’activitat pública per part de
la població.
Aquest tipus d’esdeveniments per a la
dinamització comercial a l’aire lliure compleixen dues funcions:
d’una banda, enfortir
el teixit comercial i
millorar visibilitat de
productes i serveis a
nous clients potenci-

als que mai encara s’havien apropat a una
botiga. De l’altra, important, reforçar la cooperació i l’empatia entre els propietaris dels
comerços, on actuar junts per un objectiu
comú, els enforteix i els dona protagonisme
com a sector.
Des de l’OPE seguim treballant al costat
del comerç per donar resposta a les seves
necessitats i interessos.

Manlleu Quatre, guardonada als XXI Premis
Connexió com a millor iniciativa Institucional
L’Associació Manlleu Quatre ha
estat guardonada amb el XXI
Premi Connexió a la iniciativa
institucional. Aquest és un premi
que atorga anualment la Federació Catalana d’Empreses de
Telecomunicacions (Feceminte)
en el marc de la celebració del
Dia Mundial de les Telecomunicacions. Es premia una iniciativa
o projecte institucional, públic o
privat, amb impacte en l’àmbit
social, econòmic, tecnològic o
científic relacionada amb les
telecomunicacions i les TIC en
general.
El jurat va premiar el compromís
de l’associació Manlleu Quatre
per transformar l’àrea geogràfica

de Manlleu i la seva zona d’abast territorial en un clúster de la
Indústria 4.0.
Des de l’OPE Manlleu felicitem l’Associació per aquest premi i també per la tasca constant
que, dia a dia des de la seva

fundació, han estat fent per
col·laborar en el creixement del
sector empresarial de Manlleu i
ser partícips d’una nova revolució. Moltes felicitats i esperem
que aquest sigui només el primer de molts reconeixements.

Col·laboració amb la UPIC per dinamitzar
els Polígons d’activitat Econòmica de Manlleu
El 13 de maig es va presentar
el
conveni
de
col·laboració entre la Unió
de Polígons industrials de
Catalunya (UPIC) i l’Ajuntament de Manlleu. L’acte de
presentació als mitjans es
va fer a la sala de plens de
l’Ajuntament i hi van intervenir el regidor d’Indústria,
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i la directora de l’UPIC, Sílvia Solanellas.
El mateix dia, al matí, es
va fer una sessió de treball i
pluja d’idees entre l’UPIC,
l’Associació
d’Empresaris
de Manlleu i l’equip d’OPE
Empresa per fer una primera revisió del cronograma
del Pla de Dinamització dels
Polígons d’activitat econòmica de Manlleu.

Les accions que es treballaran conjuntament giraran
al voltant de tres línies:
- Dinamitzar i donar suport a l’Associació d’Empresaris de Manlleu, amb un
acompanyament específic
amb jornades de sensibilització, interlocució amb l’ajuntament i elaboració d’un
nou pla d’acció, per tal que
l’associació torni a esdeve-

nir un agent clau per al territori.
- Revisar i actualitzar el
pla d’acció de dinamització
dels Polígons d’activitat econòmica de Manlleu.
- Treballar conjuntament
en el disseny del Polígon
Pla del Mas per tal que
aquest esdevingui un polígon innovador i de futur.

