


Xarxa de residències



La dificultat ha estat que s’involucressin les empreses tal com havíem acordat, degut 
sobretot a la COVID. La proposta era que havien de liderar la xarxa i no ha estat així, sempre 
que hem fet alguna actuació ha estat impulsada per l’OPE. També la dificultat de continuar 

amb la Taula de Treball per abordar la mancança de professionals, ja que compartir 
professionals es un repte a llarg termini.

---
Realment totes les empreses del sector valoren molt la iniciativa i ho agraeixen. Que el 
sector es senti escoltat i recolzat per l’OPE per posicionar-lo com a estratègic ja és una 

fortalesa. Es senten agraïdes tot i que els resultats no siguin els esperats.
---

COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA, LES PERSONES AL CENTRE, CONSCIÈNCIA DE 
FUTUR, TREBALL DE QUALITAT, TREBALL EN XARXA, SENSIBILITZAR I COMUNICAR, 

SECTOR ESTRATÈGIC DE TERRITORI

Xarxa de residències



Nous perfils professionals i 
formació a mida in-situ en empresa



La principal dificultat ha estat alhora d’inserir el joves aprenents, les 
fusteries prefereixen persones amb experiència

---
Realment ha estat una bona experiència poder formar desde la 

pròpia empresa, fer una formació molt real del què és la feina i per 
part de l’empresari conèixer molt bé els participants

---
COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA, PROJECTES A MIDA, PERFILS 

PROFESSIONALS DE FUTUR, TREBALL DE QUALITAT

Nous perfils professionals i 
formació a mida in-situ en empresa



NER a la residència de Manlleu



Dificultat de trobar dins l’horari laboral temps per reunions, dependència d’una 
organització molt gran, i necessitat de millorar les condicions salarials

---
Fortalesa Capacitat de generar canvis sostenibles, incorporar els grups d’interès, 

enfoc a tres nivells (personal, d’equip i d’organització)

EXPLORAR ELS LÍMITS, COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA, LES PERSONES AL 
CENTRE, OPORTUNITATS, EQUILIBRI DONAR I REBRE, EDUCACIÓ 

TREBALL/PERSONA, ENTORNS DE PAU, CONFIANÇA EN EL FUTUR, TREBALL 
DE QUALITAT, TREBALL EN XARXA, SENSIBILITZAR I COMUNICAR, SECTOR 

ESTRATÈGIC DE TERRITORI 

NER a la residència de Manlleu



Cicle de vida i projectes de cooperació 
amb entitats de col·lectius vulnerables 



La principal dificultat ha estat voler fer un grup de persones amb les mateixes 
necessitats

---
La fortalesa ha estat el treball transversal i conjunt de diferents serveis, i veure 

que tothom pot tenir oportunitats amb un bon acompanyament

COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA, LES PERSONES AL CENTRE, TREBALL 
TRANSVERSAL, OPORTUNITATS, RECUPERAR ELS HÀBITS DE TREBALL, 

CONFIANÇA EN EL FUTUR, TREBALL EN XARXA , METODOLOGIA 
D’INTERVENCIÓ

Cicle de vida i projectes de cooperació 
amb entitats de col·lectius vulnerabless 



CAMBIAR FOTO
Digitalització en empreses i entitats del 

tercer sector 



La dificultat ha estat la fata de temps de dedicació dels experts per la 
complexitat de l’anàlisi de l’organització del tercer sector i la no presencialitat en 

moments de les auditories
---

La fortalesa de compartir objectius de desenvolupament entre el tercer sector, 
Manlleu Quatre i l’ajuntament, veure la digitalització com una oportunitat

ESCOLTA ACTIVA DE NOVES NECESSITATS, COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA, 
LES PERSONES AL CENTRE, LA DIGITALITZACIÓ COM UNA OPORTUNITAT, 

ADAPTACIÓ ALS CANVIS, CONFIANÇA EN EL FUTUR, RECERCA DE SUPORTS 
ECONÒMICS I TÈCNICS PER INNOVACIÓ, TREBALL EN XARXA 

Digitalització en empreses i 
entitats del tercer sector 


