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Manlleu forma a 25 persones dins
del programa ‘Treballs als Barris’
durant l’últim trimestre de l’any

L’OPE inicia una campanya
per a la substitució de les bosses de nanses de plàstic per
unes altres de biodegradables

La formació permet a les persones millorar les seves possibilitats sociolaborals
Entre els mesos de setembre i
octubre han finalitzat les darreres formacions de l’any 2021
del Programa Treball als barris
que ha permès una major qualificació formativa de 25 persones en situació d’atur del Barri
de L’Erm, una zona que forma
part d’aquest projecte de Treball als barris.
Les últimes formacions que
s’han dut a terme han estat
sobre les figures professionals
d’Auxiliar sociosanitari/a i Auxiliar en control d’accessos i sobre el Carnet de manipulació
d’aliments.
La formació en atenció sociosanitària representa un tastet
en aquest àmbit, que dona la
possibilitat a les persones participants de tenir continuïtat a
través del curs de Certificat de
Professionalitat d’Atenció Soci-

osanitària que ofereix la OPE.
El curs d’auxiliar de control
s’ha programat arrel de la creixent demanda d’aquesta figura
dins el món laboral.
D’altra banda, amb l’obtenció del carnet de manipulació
d’aliments s’ha afavorit a les
persones participants que treballen al sector alimentari o bé

busquen feina dins d’aquest
àmbit.
El programa Treball als barris està cofinançat d’una banda
per l’Ajuntament de Manlleu i,
de l’altra, per la Generalitat de
Catalunya a través del Servei
d’Ocupació (SOC), el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.

Setmana Bio per a l’alimentació ecològica
Del 16 al 24 d’octubre té lloc
una nova edició de la Setmana
Bio per l’alimentació ecològica
Trobareu tota la informació
sobre el projecte al web
www.setmanabio.cat.
Des de diferents entitats
públiques (Unió Europea, Generalitat de Catalunya DARPA,
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal d’Osona, Creacció, Consorci del Lluçanès,
OPE de Manlleu i Ajuntaments
de la comarca) es fa una campanya de difusió dels establiments que venen Bio i ecològic al territori.
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L’objectiu és donar a conèixer a la població local els establiments que venen productes
bio i eco de la nostra comarca
per a fer-los més visibles, que
es localitzin i coneguin.
La difusió en l’àmbit osonenc es fa a través del web

www.fetaosona.cat i del seu
Instagram @fetaosona. Al web
hi ha un apartat específic dedicat a la Setmana Bio amb un
llistat i un mapa de productors,
distribuïdors i establiments on
comprar bio a Manlleu i a la
resta de la comarca.

L’OPE Manlleu endega una
campanya sota el lema Manlleu amb la sostenibilitat, dirigida especialment a comerciants del sector de l’alimentació, peixateries, carnisseries,
xarcuteries i verduleries. Té
com a objectiu que els comerços substitueixin les bosses
de plàstic per bosses biodegradables molt més ecològiques i que prenguin el compromís de no retornar a fer
servir les de plàstic.
Tots aquells establiments

adherits a la campanya rebran
entre dos i tres mil bosses
completament gratuïtes i un
distintiu per fer visible la seva
adhesió.
Per obtenir les bosses només caldrà enviar un correu
amb les dades de l’establiment a comerc@manlleu.cat
o bé trucar per telèfon al 93
782 71 61.
La campanya està oberta
fins al divendres 29 d’octubre i
animem a tots els comerços
de Manlleu a adherir-s’hi.

