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L’ecosistema de la Indústria 4.0 als processos productius i a la impressió
3D en la segona jornada tecnològica organitzada per l’OPE
El dijous 17 de novembre es va
dur a terme la segona jornada
tecnològica organitzada per l'OPE Manlleu amb l’objectiu de
millorar la competitivitat empresarial a través de la tecnologia.
En aquest cas, centrada en la
Indústria 4.0 aplicada als processos productius i la impressió
3D.
La jornada es va focalitzar
en dos àmbits: primer es van
donar a conèixer alguns aspectes de transformació industrial,
les palanques per afavorir el
canvi, la digitalització i el
blockchain en els processos
productius de la mà de Jordi

Portella, de BestPlant; la segona part es va centrar en la impressió 3D i les diferents tecnologies i materials disponibles,
amb David Cabezudo, de MasterTec3D. En tots dos casos, es
va comptar amb casos pràctics
explicats per empreses que hi
estan implicades (Karma Baulenas de MECBA, Albert Ranera
de mSQUID per la primera part;
Iván Rey de IMES3D a la segona part).
La jornada, organitzada des
de l'OPE i amb la col·laboració
de la Cambra de Comerç de
Barcelona, es va realitzar al Museu del Ter. Al finalitzar la jorna-

da, Eloi Soldevila, tècnic d'Innovació Smart City, i Josep Sainz
de Azuelo, tècnic d'Innovació de
l’OPE i dinamitzador del
LabManlleu, van exposar l’existència del projecte TechHub de
Manlleu, amb l’objectiu d’oferir
uns serveis d’impressió 3D per
a empreses i emprenedors per
tal de facilitar la introducció d’aquesta tecnologia a les empreses i van situar aquesta segona
matinal dins d’una programació
més global que tindrà continuïtat amb unes formacions de
cara al 2023, les quals s’aniran
donant a conèixer tan bon punt
estiguin disponibles.

L’OPE inicía la seva col·laboració amb ASENCAT, associació
d’empresaris sèniors jubilats
L’Associació Sèniors de Catalunya per a l’Orientació del
Talent
Emprenedor
(ASENCAT), és una entitat
sense ànim de lucre que ofereix serveis d’assessoria,
acompanyament, formació i
consultoria a projectes empresarials
i
d’emprenedoria.
Aquests serveis s’articulen a
través de l’experiència i expertesa empresarial dels socis de
l’associació, formada per empresaris, directius o responsables d’empreses, en la seva
majoria jubilats o retirats.
Aquest mes de novembre
s’ha celebrat una trobada al
Lab Manlleu entre representants d’ASENCAT i personal

tècnic de l’OPE Manlleu que
ha comptat amb la presència
dels regidors David Bosch
(Indústria) i Eudald Sellarès
(Promoció Econòmica). L’objectiu era conèixer l’associació, el seu catàleg de serveis i
l’encaix amb l’OPE arran del
conveni de col·laboració entre
les dues parts.
Per l’OPE de l’Ajuntament
de Manlleu, suposa una oportunitat poder comptar amb
aquest recurs, ja que complementa i potencia els serveis ja
existents en matèria d’atenció
a l’emprenedoria i a les empreses.
Tot i tenir seus i socis a tot
el territori, la col·laboració amb

les persones i empreses de
Manlleu es durà a terme per
sèniors de la comarca des de
la seu a Osona, ubicada al
Sucre de Vic. No obstant això,
disposen del suport de tota
l’estructura de l’associació en
cas de precisar coneixements
o expertesa en àmbits que
desconeguin els socis de més
Alguns membres de l’associació Asencat
proximitat.
Actualment, ASENCAT ja
Per la naturalesa i vocació o de consultoria de projectes
dona resposta a diferents pro- de l’entitat, han transmès en d’emprenedoria, acompanyajectes a Osona i té la voluntat tot moment el seu caràcter ment o assessorament a pede continuar estenent el seu voluntari i sense ànim de lu- tits empresaris, comerços,
servei a emprenedors i em- cre, així com les ganes d’am- despatxos professionals, etc.,
preses de Manlleu i del seu pliar el nombre d’associats i es poden fer a través del serentorn d’abast territorial arran de col·laboradors en el seu vei d’Empresa de l’OPE: emde la recent signatura del con- projecte.
presa@manlleu.cat, 937 827
veni.
Les demandes d’orientació 161.

Noves edicions dels cursos d’Atenció
Sociosanitària i SEFED
El Servei d’OPE Formació ha
obert les inscripcions per a les
noves edicions de dos dels seus
cursos amb certificat de professionalitat Atenció sociosanitària i
Activitats de Gestió Administrativa
(SEFED) que s’iniciaran en els
mesos vinents:
• Certificat de Professionalitat
en Atenció sociosanitària a
persones dependents en
institucions
De desembre a juny. De dilluns a
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divendres de 9:15 a 14:15 h.
Curs de 490 h adreçat a persones
que vulguin treballar amb titulació
oficial en residències o a domicili
com a cuidadores. Inclou pràctiques a empreses i suposa l’entrada al mercat de treball en un sector amb moltes possibilitats de
contractació.
• Certificat de Professionalitat
d'Activitats de Gestió Administrativa

De gener a juliol de 2023.

Curs de 800 hores que utilitza la
metodologia SEFED (Simulació
d'Empreses amb Finalitats Educatives): creació d’una empresa a
l’aula com a eina pedagògica per
formar l’alumnat, de forma pràctica i transversal, en tasques administratives i de gestió empresarial,
utilitzant.
Per a més informació, podeu contactar amb el servei d’OPE Formació: formacio@manlleu.cat, 93
851 50 22.

Compra de tanques
promocionals a la pista de gel
Ofereix els teus productes i serveis als més de 15.000 patinadors del Badanadal! L’import d’una tanca de 100 x 70 cm
és de 60 € IVA inclòs (amb descomptes per als comerços
associats al MAB Manlleu) i inclou la impressió i instal·lació,
amb descomptes Més informació: fires@manlleu.cat, 93
782 71 61 i www.badanadal.cat

