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Més de vint anys líders en contenidors
Containers y transportes López Veraguas e hijos és una empresa experimentada en el
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Més de vint anys líders en contenidors

Containers y transportes López Veraguas e hijos és una empresa experimentada en el
sector que ha incorporat un servei de selecció de residus per cuidar el medi ambient
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destaca que “no només portem
els residus a l'abocador, sinó que
els destriem per reciclar al màxim
possible”. Per fer-ho, es van donar d'alta a l'Agència Catalana de
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L'empresa familiar 'Containers
y transportes López Veraguas e
hijos' es dedica des de fa més
de dues dècades al transport de
contenidors de mides diverses,
de saques que recullen runes als
carrers i tot tipus d'àrids pel jardí,
la decoració, entre altres tipus de
sorra. Ara destaquen per ser de les
poques empreses del seu sector
que destria els productes abans de
portar-los a l'abocador per tal de
reciclar la quantitat més elevada
possible de residus, una iniciativa
que beneficia a l'interès general i

al medi ambient. Darrerament han
incorporat un servei de triatge de
residus per cuidar el medi ambient. Així ho explica Rosa López,
copropietària de l'empresa, la qual
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Un caganer de Josep Puig
i Cadafalch

El caganer de Josep Puig i Cadafalch

Residus i després de completar els
passos necessaris ja poden realitzar aquesta acció beneficiosa pel
medi ambient.

El valor afegit de l'experiència
'Containers y transportes López
Veraguas e hijos' treballa per a la
construcció, el sector de la jardineria i altres indústries principalment al Maresme, al Vallès
i al Barcelonès. Una empresa familiar que va fundar el pare dels
actuals propietaris i que compta
amb una llarga experiència. És
gràcies a aquesta que són capaços
de resoldre amb facilitat els dubtes i problemes dels seus clients.
Amb disponibilitat completa, experiència i moltes ganes d'oferir
el millor servei, els treballadors
de l'empresa treballen des de fa
molts anys per oferir un transport
complet i a mida.
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Més informació

Més informació, serveis
i contacte directe amb
l'empresa al seu web
www.containersytransportesveraguas.com
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Cedida

La figura ha estat elaborada per la terrisseria Caganers
de Caldes amb motiu de l'any Puig i Cadafalch
Alguns pessebres podran lluir
un nou caganer d'allò més original
perquè, coincidint amb l’any Puig
i Cadafalch, la terrisseria Caganers
de Caldes ha modelat la figureta
de l'arquitecte mataroní fent de
caganer ara que s'acosten les festes de Nadal.

La terrisseria ha dissenyat el
personatge mataroní il·lustre subjectant un plànol per simbolitzar la seva professió d'arquitecte.
Aquest plànol mostra les quatre
grans columnes jòniques de la gran
plaça de l’Exposició de Barcelona
a Montjuïc.
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La XV Setmana de l'Emprenedoria al Maresme
aporta formació i reciclatge de coneixement

La Setmana de l'emeprenedoria és iniciativa del Consell Comarcal

Daniel Ferrer

El Pati del Cafè Nou, el Centre Cívic Rocafonda i Can
Fugarolas s'incorporen com a nous escenaris
Arriba a la comarca la Setmana
de l'Emprenedoria amb un conjunt de càpsules formatives que
volen facilitar el dia a dia dels emprenedors i emprenedores en el
desenvolupament del seu negoci. En aquesta edició, el Consell
Comarcal, a més de temes d'interès general com la fiscalitat, el valor
de marca o la comunicació, obre
el ventall a d'altres més concrets
com l'exportació, el món cooperatiu o l'emprenedoria femenina.
La XV Setmana de l'Emprenedoria al Maresme se celebrarà del 27
de novembre a l'1 de desembre.
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Cada dia s'ofereixen dues píndoles formatives per ajudar petites
empreses, emprenedors i persones autònomes a actualitzar coneixements laborals i millorar la
seva competitivitat professional.
L'assistència és gratuïta, però cal
una inscripció prèvia que s'ha de
fer emplenant el formulari que
es pot trobar a la web del Consell
comarcal (www.ccmaresme.cat).

Eines útils per l'empresari
L'objectiu és facilitar als assistents
eines útils en tot allò relacionat
amb l'empresa. A més, afavoreix

l'ampliació de contactes professionals generadors de negoci.
Tots els tallers estan impartits
per professionals en la matèria a
tractar i estan vinculats a l'àmbit
empresarial. És una bona oportunitat per reciclar coneixements,
intercanviar experiències i cercar
noves línies d'ampliació de negoci.
La cloenda es realitzarà el divendres dia 1 de desembre amb
una jornada de Networking que
consistirà en una trobada amb
emprenedors i professionals interessats a interaccionar amb altres
empreses.| Red
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Nova línia de subvencions per la contractació
d'aturats de més de 30 anys

Programa especial per a aturats de més de 30 anys

Daniel Ferrer

El SOM gestiona la subvenció del programa 30 Plus que
vol inserir un total de 80 persones
El Servei d’Ocupació de Mataró
(SOM) ofereix una nova línia de
subvencions, a través del programa 30 Plus del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC),
per afavorir la inserció laboral prioritàriament de persones d’entre
30 i 45 anys en situació d’atur i
baix nivell formatiu, tot i que hi
poden participar també les persones majors de 45 anys.
Les empreses que s’hi acullin
poden sol·licitar una subvenció
del Salari Mínim Interprofessional
2017 (707,70 euros) o proporcional
per als contractes a temps parcial
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de mínim 6 mesos de durada i
màxim de 9 mesos, que estaran
sotmesos a una formació a mida
del lloc de treball. La subvenció
inclou, a més, el cost de la formació adient al lloc de treball. Els
contractes a subvencionar poden
formalitzar-se fins al 30 de juny de
2018 o fins que s’esgoti el pressupost per a 80 contractes.

Contracte entre 6 i 9 mesos
Les actuacions ocupacionals
que contempla el programa són
l’orientació professional, tutoria
i acompanyament a la inserció de

les persones participants; la prospecció i l’assessorament d’empreses; l’adquisició d’experiència professional mitjançant un contracte
de treball bonificat d’una durada
mínima de sis mesos i màxima de
nou mesos i l’adquisició de competències i formació transversal
vinculada al contracte de treball
d’entre 60 i 150 hores.
L’edició anterior d’aquest mateix programa va permetre la contractació subvencionada d'un total
de 40 persones en empreses de
Mataró i la comarca del Maresme.
| Redacció
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