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Compravenda de la Drogueria Serra:
un cas d’èxit del programa Reempresa

Accelera el Creixement:
Inscripcions obertes

El punt d’atenció del servei Reempresa de Manlleu ubicat al
Lab Manlleu ha afavorit el traspàs del negoci de la Drogueria
Serra de Torelló.
La Cecilia, propietària de la
drogueria, va confiar en el servei
Reempresa per traspassar el
seu negoci. Després de fer entrevistes amb diverses persones
interessades, vam contactar
amb la Mariana, amb qui ben
aviat van arribar a un acord per
a donar relleu al negoci.
La Mariana ha posat en
marxa així un negoci agafant un
relleu que li ha permès començar sense partir de zero. Per
començar, es planteja sumar
noves línies de productes a la
botiga.
Ambdues empresàries han

L’OPE Manlleu col·labora
novament amb la Diputació
de Barcelona i amb PIMEC
en aquest programa amb
l'objectiu que les empreses
obtinguin un creixement empresarial. Des del 2012 ha
ajudat al creixement de 497
empreses de la província, a
través d’un acompanyament
personalitzat.
D'entre les empreses presentades, es farà una selecció de 50, que rebran més de
75 hores de formació i d’assessorament In Company

treballat estretament el traspàs. Des de l’OPE Manlleu,
ens sentim satisfets d’haver
contribuït a donar continuïtat
a un comerç del territori.
Tan important com la
creació d’empreses és afavorir la continuïtat i el creixement de les ja existents. Amb
el programa Reempresa,
mercat de compravenda de
petites i mitjanes empreses
de Catalunya, Manlleu ha
tancat el 2021 salvant cinc
negocis i manteniment tretze
llocs de treball.
El servei de Reempresa
dona assessorament tant a les
persones que traspassar negocis als quals no poden donar
continuïtat com a les persones
reemprenedores que en volen

prendre el relleu. Aquest servei
és gratuït. Si voleu rebre més
informació, us podeu adreçar al
servei d’empresa de l’OPE: al
correu empresa@manlleu.cat o
per telèfon al 93 782 71 61.

amb experts consultors.
El cost per l’empresa és
de 500 euros + IVA (el cost
real sense subvenció seria de
5.500 euros)
Les candidatures es podran presentar fins al 13 de
juny de 2022, caldrà omplir
un formulari i enviar-lo per
correu electrònic. Trobareu
més informació a manlleu.cat/
ope o bé contactant amb l’OPE Empresa. També podeu
participar en una de les sessions Informatives programades els dies 19 i 25 de maig.

La Nit encantada
Shopping Night

L’OPE Feina inicia la campanya de
contractació per la temporada d’estiu
Des del Servei d’ocupació de
l’OPE es compta amb un dispositiu especial per buscar el personal més adequat per cobrir
vacants de personal que tinguin
necessitats de contractació per
a cobrir les vacances del personal de l’estiu.
El Servei d’OPE Feina
compta amb una borsa de treball d’estudiants i altres perso-

nes interessades a treballar durant el període de vacances
escolar que permet donar resposta a la substitució de les vacances del personal contractat
durant tot l’any.
Les empreses es poden
posar en contacte amb el servei
per fer arribar les seves necessitats i previsions a l’OPE a través del correu del servei,

opefeina@manlleu.cat, o a través del formulari que trobareu a
l'apartat d'ocupació del web de
l’OPE: www.manlleu.cat/ope
En paral·lel a aquesta relació de
proximitat amb les empreses, el
servei també actua per ajudar a
aquelles persones que es troben en recerca de feina durant
la temporada d’estiu.

Sessió formativa per a joves
S’ha programat un taller, adreçat especialment a joves, on es facilitaran recursos i eines per poder fer una recerca de feina amb
èxit. Es faran dues sessions, una de matí i
una altra de tarda:
Recerca de feina i preparació entrevista
Dijous 19 de maig.
Sessió de matí: 11 h
Sessió de tarda: 16 h
Biblioteca Municipal de Manlleu
Inscripcions: Whatsapp 679 40 53 64 i formulari en línia: https://bit.ly/InscripcioTallerOPE
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Manlleu recupera la Nit del
comerç. El dissabte 21 de
maig el centre de ciutat acollirà La Nit encantada Shopping Night. Una vetllada que
inclou comerç, activitats musicals i escèniques i un espai
gastronòmic amb diversos
productes de proximitat.
Posa't el barret de palla i
vine a celebrar una nit d'estiu
pels carrers de la ciutat.
La Nit encantada se situarà a la Plaça Fra Bernadí i els

carrers del centre del municipi
de les 20 a les 00 h.
Aquesta és una activitat
organitzada per l'OPE Manlleu en col·laboració amb el
Mab Manlleu, l'Associació de
comerciants del Mercat Municipal de Manlleu, l'escola Municipal de Música de Manlleu i
la Diputació de Barcelona.
Una aposta per treure el comerç al carrer en una activitat
lúdica i festiva per a tots els
públics.

