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Locals disponibles

Local comercial al C/ Baixa Cortada

Local comercial per llogar, en
excel·lent estat de conservació, molt ben situat en la zona
més cèntrica i transitada de
Manlleu.
Es troba totalment equipat, a
punt de funcionar i s’hi pot entrar a treballar de forma immediata.
Està distribuït en una planta
baixa de 140 m2, perfectament
adequada amb un taulell, provadors i bany. Compta amb
terra de parquet i està perfectament conservat.
Disposa també d’uns mobles expositors i prestatgeries,
integrats amb el disseny general de la botiga, que té un aparador per cada costat de l’entrada. Disposa d'una escala
interior que porta a la planta
inferior, que es pot adaptar
amb altre ambient, o bé continuar l’estil general de la botiga.

Al final d’aquesta zona hi
ha un espai d'uns 80 m2
que es pot adaptar com a
magatzem, amb entrada
per la part posterior.
Per a més informació
podeu posar-vos en contacte amb el propietari a
través del telèfon 629 451
015.
També podeu contactar
amb el Servei d’Empresa
de l’OPE, al 93 782 71 61
o
al
correu
empresa@manlleu.cat
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.

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.

Finalitza una nova edició del curs
d’Atenció Sociosanitària
És la sisena edició d’aquesta formació, organitzada per l’OPE Manlleu i que comporta
una alta ocupabilitat per a les persones que el cursen
Aquest mes de juny finalitza el
curs amb Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària, que per sisè any consecutiu s'ha organitzat des de l'OPE
Formació.
A final de maig les 13
alumnes van acabar la formació a l'aula, que és teoricopràctica i aquest mes s'han incorporat a realitzar pràctiques de
les residències i centres assistencials de la comarca, on
aprendran treballant i consolidaran els coneixements obtinguts durant les 400 hores de
formació.
Un cop finalitzin les pràctiques aconseguiran la titulació
oficial per poder treballar com
a gericultores, una ocupació
molt demandada pel sector, a
causa de l'envelliment de la
població. La titulació obtinguda
també els permet treballar com
a cuidadores en domicilis atenent a persones amb discapacitat. Aquesta formació s'ofereix en el marc del Centre de
Fem Xarxa - 2022/24

Viatge Retail Tour 2022 a
Bilbao i Vitòria

Les participants han realitzat 400 hores de formació teoricopràctica

Formació en Serveis a la Comunitat. Es pretén donar resposta a un sector amb alta demanda de personal qualificat i,
per tant, es tracta d'una formació que representa moltes
oportunitats per a les persones
que cursen la titulació. La inserció dels cursos dels anys
anteriors va arribar al 77%.
El Centre de Formació en
Serveis a la Comunitat és un
centre integral especialitzat en

l'atenció a les persones, format
pel Consorci Hospitalari de Vic
(Residència de Manlleu), l'Institut Antoni Pous, l'Ajuntament
de Manlleu I amb el suport del
Servei d'Ocupació de Catalunya i el Departament d'Ensenyament. Un dels objectius del
Centre és potenciar la formació
del sector, mitjançant l'oferta
conjunta de cursos de formació
reglada i ocupacional i facilitant
l'acreditació de competències.

Manlleu organitza una nova
edició del Retail Tour. Un viatge
que serveix per copsar realitats
i idees que es puguin aplicar als
negocis de Manlleu. Aquesta és
sempre una experiència molt
ben valorada per les persones
participants.
El Retail 2022 es farà del 23
al 25 d'octubre. A Bilbao hi haurà una rebuda per part de l’
Asociación Casco Viejo i visita
acompanyada al Mercat i al
Nucli Antic. Es visitarà l'Eix Comercial acompanyats de l'Asociación Bilbao Centro. La segona part del viatge serà a Vitòria,
amb reunió amb l'associació
Gasteiz On, i visita als principals eixos comercials i el Mer-

cado de Abastos.
El preu per persona és de
282 euros, i el suplement d'habitació individual és de 114 euros. Aquells comerços de Manlleu que vulguin inscriure's poden enviar un correu electrònic
a comerc@manlleu.cat amb el
nom comercial i telèfon de contacte. La data límit per fer les
inscripcions és el dilluns 27 de
juny. Per a més informació i
consultes podeu trucar al telèfon 93 782 71 61.
El Retail Tour està organitzat per l'OPE Manlleu i el Mab
Manlleu amb el suport de la
Diputació de Barcelona.

Cursos d’estiu a l’ENOM
L’Espai de Noves Oportunitat
de Manlleu (ENOM) organitza
tres cursos d’estiu adreçats
preferentment a la població
jove de Manlleu, però oberts a
tothom.
Són cursos que poden suposar un accés al mercat de

treball i una millora de l’ocupabilitat: Monitor/a de lleure,
Monitor/a de menjadors,
Carnet de carretó elevador.
Per a més informació accediu
a manlleu.cat/ope/formacio o
escriviu un missatge de whatsapp al telèfon 679 40 53 64.

