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Nova edició de la Taula d’Indústria
de Manlleu
El dijous 18 de novembre és va celebrar
una nova Taula d’indústria. Aquest és un
espai de col·laboració que es programa periòdicament i que compta amb la presència
d’industrials, l’Associació d’Empresaris de
Manlleu (AEM) i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’ajuntament.
La benvinguda va anar a càrrec del regidor d’Indústria, David Bosch, i es van presentar i compartir els següents projectes:
• Comunitat Energètica Local al PAE Manlleu: Conclusions i propers passos. A càrrec d’Alex Ivancic, d’AiguaSol Coop.
• Projectes i Resultats de ManlleuQuatre
d’impuls al teixit empresarial 4.0, a càrrec
de Jaume Codina.
• Projecte de Creixement Empresarial i
d’Assessorament en Innovació amb la
Cambra de Comerç Barcelona, a càrrec
de Begoña Vilamala.
• Programes de foment de la contractació del
Servei d’Ocupació de Catalunya via OPE, a
càrrec de Betlem Parés.

La jornada va tenir una participació d’uns 20
empresaris. Es va acordar continuar treballant
amb aquests projectes i es va emplaçar a fer
una propera taula a principis de l’any que ve.

Trobada de càrrecs electes i 2a assemblea
ordinària de 2021 de la XMESS
El divendres 19 de novembre
va tenir lloc la Trobada de Càrrecs Electes de la Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) en format presencial al municipi de
Cabrils (Maresme) Tot seguit
es va celebrar l’Assemblea
ordinària de la XMESS en un
format híbrid. Hi van assistir
presencialment 20 membres i
10 ho feren de forma virtual.
Entre altres temes com l’estat de situació del Pla de treball
de 2021 i la proposta del Pla
de treball i el pressupost 2022
es va debatre i aprovar l’adhe-

sió dels següents nous membres de la xarxa: Castelló
d’Empúries, Granollers, Lleida,
Moià, Móra la Nova, Tarragona
i el Consell Comarcal del Giro-

nès. Amb aquesta incorporació
la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària ja té
58 municipis adherits i un municipi col·laborador.

L’OPE Feina inicia una campanya
de contractació pel Nadal
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 la campanya de
Nadal.
El Servei d’OPE Feina
compta amb una borsa de treball d’estudiants i altres persones interessades a treballar
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durant el període de Nadal que
permet donar resposta a l’augment de feina de les empreses
durant aquests mesos. Les
empreses es poden posar en
contacte amb el servei per fer
arribar les seves necessitats a
l’OPE a través del correu
opefeina@manlleu.cat o a través del formulari al web
www.manlleu.cat/ope,
En paral·lel, es treballa per

ajudar a aquelles persones que
es troben en recerca de feina.
El dimecres 1 de desembre
es farà a l’Escola d’Adults de
Manlleu una sessió -adreçada
especialment a joves- on es
facilitaran recursos per poder
fer una recerca de feina amb
èxit. Les persones interessades poden enviar un missatge
al Whatsapp del servei: 679 40
53 64

La inserció sociolaboral de les
dones víctimes de violència
de gènere
La tornada al món
del treball esdevé
un factor clau per la
recuperació integral
de les dones víctimes de violència de
gènere i des dels
serveis públics implicats en l’ocupació
es porten a terme
diferents
accions
adreçades a facilitar
l’ocupabilitat de les
dones.
Entre els programes ocupacionals de l’OPE que donen
prioritat a les dones podem
esmentar:
Treball i Formació, línia específica DONA per a dones
en situació de violència masclista i dones en situació d’atur de molta llarga durada i
prioritàriament més grans de
52 anys.
Programa 30 Plus i Programa Treball als barris: les
dones en situació de violència
masclista són col·lectiu prioritari.
Tant el programa Treball i
Formació com el Programa 30
Plus consisteixen en contractacions subvencionades i temporals que ofereixen la possibilitat d’accedir a una feina i
adquirir l’experiència per continuar en actiu.
El programa Treball als
Barris a Manlleu es desenvolupa al barri de L’Erm i ofereix
a la població accions d’orientació i acompanyament a la
recerca de feina, formació
ocupacional amb diferents
temàtiques com manipulació
d’aliments, neteja, monitorat-

ge de menjador escolar, carnet de carretons elevadors,
etc. als quals poden accedir-hi
les persones empadronades
al barri de l’Erm, especialment
les dones que pateixen o han
patit violència de gènere.
També s’inclouen els plans
d’ocupació, en què es té en
compte les situacions de desavantatge sociolaboral i una
gran part de les persones
contractades són dones.
A més d’aquests programes, des de l’OPE es treballa
amb altres entitats en diferents projectes adreçats a
l’adquisició de competències
laborals de les dones, com
són el projecte 4R i el Recicla’m.
L’activitat laboral de les
dones té un impacte molt positiu, no només a l’entorn familiar sinó per l’economia del
territori. En aquesta aposta,
es treballa amb el teixit empresarial i les entitats per fer
front als desavantatges laborals que pateixen les dones i
configurar una societat més
igualitària i amb oportunitats
per a tothom.

