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Les persones en el centre de les polítiques públiques de 
desenvolupament local

MEMÒRIA 2021

L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu treballa per al 
desenvolupament econòmic, social i cultural de les 
persones, empreses, comerços i entitats de Manlleu i 
de la seva àrea d’influència territorial. 

Treballa a través de serveis, activitats i projectes per 
al desenvolupament local integral de la ciutadania, la 
ciutat i el territori.

Aposta per la innovació pública per millorar 
les formes d’organització interna i externa de 
l’Administració local i consolidar una oferta de 
serveis públics integral, transversal i personalitzada, 
amb la implicació participativa tant dels agents 
institucionals com dels diferents actors socials i 
econòmics de Manlleu i el seu territori.

Esperem que us agradi i aprofitem per agrair la 
participació i la col·laboració de tots els equips de 
persones que ho han fet possible, així com a les 
entitats, empreses i ciutadania implicades en el 
desenvolupament local de Manlleu i el seu territori.

Àrea de Serveis a les Persones 
i Promoció Econòmica
 
Plaça de Dalt Vila, 1
08560 Manlleu (Barcelona)
93 851 50 22
www.manlleu.cat 

Per a qui i amb qui?

. Persones en situació d’atur i treballadors/es en actiu

. Emprenedors/es, empresaris/àries i industrials

. Estudiants i centres educatius

. Comerciants i associacions empresarials

. Altres administracions

. Iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS)

. Entitats cíviques, culturals, juvenils, socials i 
esportives
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El treball conjunt dels equips i la cooperació publicoprivada afavoreix la 
creació de projectes transversals

PROJECTES ESTRATÈGICS I TRANSVERSALS

ASPPE
› Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de 
Manlleu i àrea de relació territorial

› Pla educatiu de ciutat (PEC)

› Estratègia Innovadora pel Desenvolupament 
Local – Manlleu Quatre

› Pla d’acció per promoure una ocupació de qualitat

› Projecte de nous estils de relacions a l’ASPPE

› El passeig del Ter com a element estratègic territorial

› Pla d’acció en economia social i solidària

› El catàleg d’activitats educatives per als centres

› Estratègies de futur per al desenvolupament del 
comerç local

EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
› Escola esportiva municipal

› Projecte Futbol Net

› Projecte extraescolars amb Xarxampa

CULTURA I OPE
› Manlleu Galeria d’Art (MGA)

› Viu Manlleu

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ 
I OPE
› Manlleu Programa A Manlleu fem xarxa

› Programa Passi per caixa

EDUCACIÓ, OPE I JOVENTUT
› Espai de Noves Oportunitats

› Orientació acadèmica professional

› Centre de formació Integral en l’àmbit sociosanitari

› Centre de formació integral en l’àmbit de les 
tecnologies

› CuEmE: Cultura emprenedora a l’escola

EDUCACIÓ, BIBLIOTECA I OPE
› Servei de Feinateca – recerca de feina

› Foment de la lectura

PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ
› Consistori Infantil

› Consell d’adolescents

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ I 
EDUCACIÓ
› Programa Manlleu Educa
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QUÈ ÉS L’ENOM?

› Acompanyar en la creació del seu projecte vital.

› Fomentar el retorn al sistema educatiu.

› Millorar les possibilitats d’inserció al mercat laboral.

L’Espai de Noves Oportunitats de Manlleu (ENOM) és un 
espai amb recursos formatius, d’orientació i de recerca 
de feina per a joves majors de 16 anys que no estudien ni 
treballen. Els principals objectius són: 

LA CLAU DE L’ÈXIT

› Treball en xarxa de diferents agents de Manlleu i 
Osona, i els 4 centres de secundària IES Antoni Pous, 
IES del Ter, la Salle i Casals-Gràcia

› Acompanyament integral a través de la creació d’un 
vincle afectiu

› Coconstrucció de les accions amb els diferents agents 
implicats escoltant les necessitats de cada moment 

› Oferiment als joves d’opcions formatives en funció de 
les seves necessitats, més enllà de les que s’ofereixen 
des de l’ENOM 

› Creació d’opcions a mida quan els recursos existents 
no encaixen amb les necessitats dels joves

L’ENOM EN XIFRES

225
joves han passat per l’ENOM

140 han participat en programes de 
l’ENOM (PTT, GES 1 i 2, CNO i CPLN)

85
acompanyaments

individuals

Treballem pel territori. Donem cobertura 
als joves de Manlleu, les Masies de Roda, 
Roda de Ter, les Masies de Voltregà, Sant 
Hipòlit de Voltregà, l’Esquirol, Tavertet 
i Rupit-Pruit
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UTE AMPANS INTERMEDIA 
L’ARBRE DE LES OPORTUNITATS

TREBALLEM EN XARXA

550
participants

en 22 sessions grupals

QUINS RECURSOS OFEREIX?

› Programes de formació i inserció en 
hostaleria i mecanització

› Cursos de català

› Graduat en educació secundària, preparació 
per a l’accés a CFGM, Instrumentals, anglès i 
COMPETIC 2

› Projecte de Noves Oportunitats de Garantia 
Juvenil (orientació, català, tastets d’oficis, 
certificats de professionalitat, pràctiques...)

› Orientació acadèmica i laboral individual 
o grupal, cursos de formació ocupacional, 
derivacions a altres recursos de l’ENOM

› Qualsevol altre recurs existent a Osona que 
pugui ser d’interès per als joves
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QUÈ ÉS EL CENTRE DE FORMACIÓ 
INTEGRAL EN SERVEIS A LA 
COMUNITAT?

És un model de centre de formació innovador, 
concretament iniciat en el sector sanitari,  coordinat per 
diferents agents de l’àmbit educatiu, de l’administració 
local i del món laboral, amb la voluntat de millorar 
les competències professionals requerides pel que 
fa a l’atenció a les persones i que entén el sector 
sociosanitari com un sector econòmic estratègic per 
al desenvolupament del territori. 

L’objectiu general del centre és promoure la formació 
al llarg de la vida per facilitar la transició cap al món 
laboral dins la família de serveis socioculturals i a la 
comunitat. 

QUÈ OFEREIX?

› Formació ocupacional, cicles formatius i contonua.

› Borsa de treball especialitzada en el sector d’atenció a 
les persones.

› Gestió d’ofertes de l’àmbit d’atenció a les persones.

› Acreditació de competències.

› Acompanyament al món laboral i a les empreses.

› Pràctiques laborals amb valor afegit.

TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA 
EN LA CADENA DE VALOR DELS 
SERVEIS A LES PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA

› Identificar els principals reptes estratègics dels models 
de negoci de la cadena de valor actual i proposar nous 
models d’arribada al mercat escalables i competitius.

› Sensibilitzar i conscienciar el teixit empresarial i els/
les treballadors/ores del sector sobre les potencialitats 
de la digitalització i la tecnologia per millorar l’atenció, 
mitjançant la col.laboració publicoprivada d’Osona. 
Potenciar l’ecosistema d’innovació d’Osona en l’àmbit de 
la dependència amb aliances estratègiques en l’àmbit 
comarcal, català i internacional.

› Generar noves línies de negoci i potenciar la creació de 
noves empreses en aquest àmbit.

OBJECTIUS
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EL CFI EN XIFRES.
RESULTATS 2017 - 2021

FORMACIÓ EN ATENCIÓ A PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIA

36 alumnes 

6 residències participants

108 alumnes amb el certificat de 
professionalitat  

76% d’inserció

ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

53 persones informades, orientades i/o 
derivades OPE-INS

INTERMEDIACIÓ LABORAL

91 ofertes de feina gestionades des del 
sector sociosanitari

COOPERACIÓ PUBLICOPRIVADA

INS ANTONI POUS

36 sessions d’orientació a l’alumnat CF

123 persones inscrites a la borsa de treball 
conjunta

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

34 alumnes en pràctiques i acollida

20 contractes 

FADO

7 alumnes en pràctiques professionals

2 contractes 

20 entrevistes a empreses i a agents d’Osona 
i Catalunya per a la construcció de la cadena 
de valor

1 jornada de difusió tecnològica i innovació en 
l’àmbit de la dependència. Creació de xarxa a 
Catalunya

13 potencials solucions per implementar el 
resultat dels tallers de cocreació i definició 
d’accions a partir dels reptes identificats

1 anàlisi laboral i tecnològica del sector 
sociosanitari
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Principals objectius, projectes i activitats

SISTEMA ESPORTIU MUNICIPAL

OBJECTIUS DE L’ÀREA

Gestionar i millorar els diferents equipaments i 
espais esportius municipals

› Donar continuïtat a les activitats de cada instal·lació.

› Millorar les mancances tècniques de les instal·lacions.

› Adaptar el funcionament de les instal·lacions a les 
diferents normatives COVID.

Donar suport a les entitats esportives i als clubs 
en les seves activitats

› Atorgar ajudes econòmiques als clubs esportius.

› Promocionar l’esport base.

› Col·laborar en l’organització d’esdeveniments 
esportius.

› Cedir espais i recursos municipals per a la pràctica 
esportiva continuada.

› Promocionar internament i externament l’esport 
manlleuenc.

› Assessorar i acompanyar les entitats en els 
requeriments normatius en l’àmbit fiscal, laboral i 
de transparència.

Implementar i potenciar els programes esportius 
per a la millora de la salut i la integració social

› Col·laborar amb l’àrea de Serveis Socials en programes 
d’integració per a joves.

› Assignar beques esportives a joves amb risc d’exclusió 
social.

› Participar en la campanya en contra de la  LGTBI fòbia 
a l’esport.

› Participar en l’estudi del pla pilot de la Diputació de 
Barcelona sobre immigració i esport.

Portar a terme i col·laborar amb els centres 
educatius i programes d’esport escolar

› Facilitar l’ús escolar de les instal·lacions esportives 
municipals.

› Promocionar i fer present l’esport i la pràctica física 
saludable entre la població de Manlleu.

› Col·laborar amb el Cicle Formatiu esportiu de grau mig 
i superior de l’Institut Antoni Pous per al curs 2021-2022.

18
convenis

amb entitats esportives

50
col·laboracions

en activitats amb entitats

PRINCIPALS PROJECTES I ACTIVITATS

› Participació en els Cercles de Comparació 
Intermunicipal de la Diputació de Barcelona

› Participació en els diferents estudis sobre l’afectació 
de la COVID en l’àmbit de l’esport municipal

› Atorgament de les beques esportives per facilitar 
l’accés a l’activitat esportiva

› Participació en el Clúster d’Esports a escala comarcal, 
per a la creació de la marca “Osoning”, per potenciar la 
comarca com a destí esportiu

› Escola esportiva (curs 2020-2021)

198 participants
en 10 activitats
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

82 participants
en 8 activitats
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Vetllem per disposar d’unes instal·lacions esportives 
que afavoreixen la pràctica de l’esport

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORT

› Acolliment de les diferents lligues esportives i 
coordinar els horaris dels partits

› Acolliment d’actes esportius i culturals puntuals de 
diferents entitats de Manlleu

› Millora del manteniment i conservació de l’edifici i les 
instal·lacions

1.000 usuaris 
setmanals de mitjana (escoles i equips 
esportius)

30 partits
regulars de mitjana cada cap de setmana 
(hoquei, futbol sala i bàsquet)

27 grups escolars 
per setmana utilitzen el pavelló

PAVELLÓ DE LA SALLE

› Conveni de cessió d’ús del pavelló per acollir 
entrenaments i activitats esportives extraescolars de 17 
a 22 h de dilluns a divendres.

› Millora de l’equipament esportiu (cistelles noves).

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS

› Manteniment i conservació de l’edifici i de les 
instal·lacions

› Acolliment de les activitats esportives continuades i 
puntuals de l’Agrupació Esportiva Cultural Manlleu

› Instal·lació de seients a les graderies del camp

› Organització del Torneig de Futbol THE CUP

400 usuaris 
setmanals de mitjana 
(Agrupació Esportiva Cultural Manlleu)

12 partits
regulars de mitjana cada cap de setmana

ROCÒDROM CAN TIBA-LI

› Ampliació de l’espai esportiu, desenvolupat des del 
Grup Excursionista de Manlleu

› Millores estructurals a l’edifici

› Construcció del despatx i magatzem del rocòdrom

EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
A L’AIRE LLIURE

› Arranjament de la pista esportiva exterior de La Salle

› Construcció d’una pista pavimentada amb 3 camps de 
bàsquet 3x3

› Instal·lació d’un parc de barres street workout

› Estudi d’Itineraris Esportius de la Diputació de 
Barcelona
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MÈRIT ESPORTIU

Reconeixement d’esportistes o equips esportius 
que hagin aconseguit èxits destacables durant la 
temporada 2020-2021, així com aquells casos de 
persones vinculades al món de l’esport local, a 
proposta dels mateixos clubs i associacions, que 
hagin fet alguna aportació important a favor de 
l’esport manlleuenc.

43
trofeus

en reconeixement del mèrit esportiu 
manlleuenc

PISCINA MUNICIPAL

COBERTA

› Àmplia oferta de cursets de natació per a totes les 
edats i objectius

› Activitats aquàtiques puntuals obertes a tothom

› Col·laboració amb els col·lectius amb necessitats 
especials, amb la cessió d’ús dels espais

› Canvi de les calderes de la piscina

› Implementació de les targetes d’accés per proximitat

22 cursos de natació d’estiu

2.128 cursetistes 
. 1.345 cursetistes escolars 
. 783 cursetistes particulars

75.808 accessos
piscina coberta

1.384 abonats

33 cursos de natació 
. 46 1r trimestre
. 44 2n trimestre
. 43 3r trimestre

EXTERIOR

› Externalització de la gestió integral de la piscina a una 
empresa especialitzada

› Adaptació del servei de piscina d’estiu a les mesures 
COVID

› Canvi de les bombes de filtratge de la piscina gran

› Dinamització de la piscina d’estiu durant l’agost: tallers, 
activitats lúdiques...

7.779 entrades venudes

2.431 entrades especials
de col·lectius

140 abonaments
. 87 abonaments de temporada 
(41 individuals i 44 familiars)
. 39 abonaments mensuals 
(27 individuals i 12 familiars)
. 17 abonament de 5 entrades
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A Manlleu volem donar la cobertura més completa

MITJANS MANLLEU

www.radiomanlleu.cat www.elter.net

24.115
visites web

7.603 
usuaris únics

360.231 
reproduccions de 
podcasts

895
seguidors

1.724
seguidors

276.926
visites web

103.299 
usuaris únics

3.948
seguidors

2.736
seguidors

456
exemplars venuts

151 
subscriptors

La revista es fa arribar 
gratuïtament a totes les 
biblioteques públiques 
d’Osona i als centres 
escolars de Manlleu

224 
visites d’alumnes

2
programes nous
de producció pròpia 
de radiofórmula

Programes especials amb 
motiu de la Covid-19; dia de 
Sant Jordi; “Viu Manlleu” i dia 
de Nadal.

1
canvi de tècnic 
locutor
Guillem Moral entra 
en plantilla

6 alumnes
DE L’ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC (IFE) DE L’IES ANTONI POUS FAN UN 

PROGRAMA DE RÀDIO

2 alumnes
EN PRÀCTIQUES DE L’IES ANTONI POUS

4 alumnes
DE 4T D’ESO DE LA SALLE MANLLEU FAN A LA RÀDIO EL PROJECTE FAIG-APS

13 alumnes
DE SANT TOMÀS PER CONÈIXER LES INSTAL·LACIONS (JULIOL 2021)

199 alumnes
DELS CENTRES DE MANLLEU D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
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Junts construïm una societat més oberta, participativa i col·laborativa

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ENTITATS I 
ASSOCIACIONS

› Donar suport a les associacions de 
veïns i veïnes i entitats de Manlleu. 

› Formar en competències entitats i 
associacions.

CAVALCADA DE REIS
Cavalcada anul·lada per 
restriccions COVID-19

ACCIÓ COMUNITÀRIA, CONVIVÈNCIA I 
CIUTADANIA

PROGRAMA
TEMPS X TEMPS

639
inscrits
32 nous inscrits

23
participants 
intercanvis grupals

. 3 intercanvis 
personalitzats

63
intercanvis
5.241 des de l’inici

14
activitats
208 participants en 
total

2
tallers
del programa Alterna’t 
en col·laboració amb 
l’Associacó Tapís, 
amb 25 participants

2
caminades/setmana
. 6 guies
. 30 caminadors

1
grup de dibuix
format virtual

› Adquisició d’una butaca abatible 
de podòloga – ASVAT (3.200€)

› Adquisició de taules i cadires – 
ASVAT (4.500€)

› Creació de pistes de bàsquet de 
3x3 al costat del pavelló (9.000€)

› Creació d’un parc per a gossos al 
passeig del Ter (16.600€)

› Instal·lació de dos coixins 
berlinesos per reduir la velocitat 
dels cotxes al carrer Dr. Fleming 
entre el carrer Tras lo Mur i el carrer 
del Ter (6.000€)

PROPOSTES EXECUTADES

4a
edició

PARTICIPACIÓ ESTABLE
CONSISTORI INFANTIL

12
regidors/es
de 5 escoles (alumnes 
6è primària)

7
trobades

3
propostes

. Proposta finalista: 
convertir el passeig 
del Ter en un espai 
educatiu

40.000
euros de pressupost

91
propostes 
presentades

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
BARRIS BAIX I DALT VILA

. 22 propostes 
validades
. 15 propostes 
finalistes
. 5 propostes 
executades (203 vots 
vàlids en l’última 
votació) 

6 convenis
amb entitats veïnals

6 curs en línia
10 entitats participants 

5 dies
de campament reial.
27,5 hores

2.683 assistents
1.125 infants i 1.558 adults

www.entitatsmanlleu.cat    |    decidim-manlleu.cat
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Estem al costat d’entitats, associacions i col·lectius. 
Coordinem i programem activitats culturals

CULTURA

ACTIVITATS I SERVEIS

› Col·laborem amb entitats, associacions i col·lectius 
mitjançant la formalització de convenis amb aportació 
econòmica.

› Donem suport a la cessió, el lloguer i l’ús dels 
equipaments i instal·lacions municipals amb materials 
i infraestructures i amb la difusió d’activitats en mitjans 
locals i comarcals.

› Gestionem instal·lacions i equipaments com: Teatre 
Municipal, sala d’exposicions i jardins de Can Puget.

› Coordinem l’agenda cultural. Fomentem, promocionem 
i promovem activitats i esdeveniments de caràcter 
cultural i ludicofestiu.

Projecte de proposta per al desenvolupament 
del pla d’activitats per la posar en valor 
el sector cultural i turístic de la ciutat de 
Manlleu, a través del Serpent de Manlleu, 
elaborat per Més Viatges

DESTACAT

14
convenis signats

146
activitats culturals

entre exposicions, espectacles de 
teatre, concerts, fires, projeccions...

amb entitats i associacions culturals

EXPOSICIONS

9 exposicions

SALA D’EXPOSICIONS DE CAN PUGET 

· 1.381 persones 

EXPOSICIÓ: El MMM, 10 anys amb la 
ciutat, el barri i la gent

A partir del mes d’abril i amb motiu del 10è 
aniversari del Mercat Municipal de Manlleu: 
fotografies de gran format al carrer.

TEATRE MUNICIPAL

52 activitats
· 15 de teatre
. 21 de música
. 2 de dansa
. 6 de cinema
. 8 d’altres temàtiques

MANLLEU FILM FESTIVAL

2.900 € en premis
· 2 premis de 1.000€, 1 de 500 € i 1 de 400€

1.320 espectadors

Nova categoria de premis atorgada pel Jurat Jove

35 activitats
durant el mes de juliol

Inauguració de l’Espai memorial en record dels 
manlleuencs deportats a Mauthaussen als 
Jardins de Can Puget
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LA PRIMAVERA (EN)CANTADA FIRA DEL LLIBRE I 
DE LES FLORS

XXVII PREMI DE NARRATIVA 
CIUTAT DE MANLLEU

54
obres presentades 

XXXIX CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA

17
participants

CICLE GAUDÍ. ACADÈMIA DEL 
CINEMA CATALÀ

11
pel·lícules 
projectades

526
assistents

30
activitats

58ena
edició

32
paradistes

MANLLEU PORTA CUA

Instal·lació d’un piano a la 
plaça Fra Bernadí 

Concurs Internacional de Música 
Maria Canals

CALENDARI MANLLEU 2022

2.000
unitats impreses
Treball conjunt del 
servei de Cultura 
de l’Ajuntament de 
Manlleu i el Grup 
Fotogràfic Manlleu

FESTA MAJOR

10 activitats

FES-TE JOVE 

23 activitats

FESTA MAJOR  

3 activitats

FESTA DEL SERPENT  

Temàtica: L’esport a Manlleu
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4
publicacions

23.779
visitants
. 2.024 individuals
. 957 en grup
. 11.634 acció educativa
. 3.311 activitats pròpies
. 2.572 activitats acollides

12
projectes de recerca i documentació

4.553
seguidors (+255)

14.537
seguidors (+780)

4.453
seguidors (+578)

1.364
seguidors (+591)
. 65.160 
visualitzacions
. 36 vídeos de 
nova producció

75
activitats
.622 sessions

. 23 activitats

. 944 participants

› Sistemes naturals 
d’Osona

DESTACAT

. 38 activitats

. 406 participants

› Els diumenges a la vora 
del Ter

. 10 activitats

. 776 participants

› Cinema etnogràfic

. 7 activitats

. 121 participants

› INvisibles

. 13 sessions

. 349 espectadors

. 6.513 visualitzacions de la 
docusèrie

› Novè 2a

DESTACAT

. 19 sessions

. 496 participants

› Esperit del Ter

7
exposicions 
temporals
. 5 de producció pròpia

. 3.531 visitants

› Ocellots del Ter. Els 
ocells del Ter de Manlleu, 
d’Instagram al Museu

DESTACAT

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

39.383
visites web (-82.152)

museudelter.cat

19.672.262
visites web (-12.418.518)

coneixelriu.cat
Al Museu del Ter posem al centre de 
la nostra actuació la participació i la 
implicació de la ciutadania, l’educació, 
la inclusió social, l’accessibilitat, la 
igualtat de gènere, la democratització 
de la memòria, la sostenibilitat i la 
conservació del medi
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Facilitem l’accés a tot tipus de 
coneixement

Fomentem l’aprenentatge al llarg de la vida i el gust per 
la lectura a tots els públics i a totes les edats.

SERVEIS A L’EQUIPAMENT

El servei de Biblioteca està gestionat per l’Ajuntament 
de Manlleu amb el suport de la Diputació de Barcelona.

OBJECTIUS 2021

› Reformar l’Espai Contijoch per conservar-hi i consultar 
el fons de vinils de Ràdio Manlleu.

› Organitzar un grup d’usuaris i usuàries que 
regularment facin recomanacions de lectura via 
podcast. Coordinar amb Ràdio Manlleu la creació d’una 
secció fixa per emetre aquests podcasts: Pessic de 
llibres.

› Redefinir l’oferta de visites escolars.

› Fer una campanya de trucades a les persones usuàries 
majors de 70 anys que no han tornat després del 
tancament per COVID i oferir-los si cal servei a domicili.

SERVEIS I FONS ESPECIALS

› Suport de lectura a l’aula: préstec de lots de llibres a 
les escoles

› Bosses de contes per treballar la igualtat de gènere a 
les escoles

› Préstec a domicili per a persones amb dificultats de 
mobilitat

› Fons fotogràfic Carles Molist accessible des de la 
Memòria Digital de Catalunya 

› Fons fotogràfic de la Biblioteca Municipal accessible 
des del Trencadís (XBM)

› Hemeroteca local digitalitzada accessible des del 
Trencadís (XBM)

› Fons de discos de vinil de Ràdio Manlleu

LA BIBLIOTECA EN XIFRES

282 dies de servei
1.422 hores de servei

4 persones
. 2 bibliotecàries
. 2 auxiliars tècnics

49.774 documents
. 93 subscripcions de revistes i diaris 

27.944 documents prestats
1.966 són documents virtuals

8.121 usuaris/àries de préstec

30.936 visites
. 7.983 usuaris/àries inscrits/es 
(+272 respecte al 2021)

2.656 connexions a Internet
. 1.164 a Internet I+
. 1.492 wifi

4.000 assistents
en 347 activitats de dinamització cultural 
i formatives

926 alumnes
en 45 visites
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13.319
visites web i blogs propis 
(+4.830)

956 
visites a la Biblioteca 
virtual (-1.294)

bibliotecamanlleu.cat

1.045
seguidors (+51)

713
seguidors (+8)

1.833
seguidors (+101)

57
subscriptors (-21)

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

ACTIVITATS QUE ES FAN A LA 
BIBLIOTECA

› Clubs de lectura (3 a la Biblioteca i 1 a la Llar 
Residència Manlleu)

› L’Hora del conte

› Activitats en format híbrid (presencial/virtual)

› Exposicions i aparadors culturals

› Visites escolars i organitzades

› Laboratori de lectura d’estiu

› Serpent de llibres per a fomentar la lectura entre els 
alumnes de 1r i 2n d’ESO

› Projecte Faig de La Salle Manlleu: inventari de vinils 
i audició

› Projecte Lecxit (Lectura per a l’èxit educatiu): suport a 
la lectura a alumnes de primària amb l’ajut de voluntaris

› Presentacions de llibres amb els autors

› Vespres malgastats (conversa amb poetes)

› Foment del fons local

› Bibliolabs: tallers d’experimentació

› Projecte de reforç de la lectura, coorganitzat amb 
l’Oficina de Català de Manlleu

› Col·laboracions a mitjans de comunicació locals (Ràdio 
Manlleu i El Ter)

› Pessic de llibres: podcast de recomanació de lectures 
fet per usuaris

Espai de lectura i d’activitats culturals i 
formatives per a totes les edats
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Volem que cada infant i jove construeixi el seu itinerari vital 
amb equitat  i sense exclusions

L’EDUCACIÓ, UN DRET DE TOTS I PER A TOTS

8
centres 
educatius

9
convenis signats

Centres educatius, Associació 
Educativocultural l’Ordit i Cefortem

3.274
alumnes

. Escola Quatre Vents 

. Escola Pompeu Fabra 

. Escola Puig-Agut 

. Escola Vedruna Manlleu 

. Escola Casals-Gràcia 

. La Salle Manlleu 

. IES Antoni Pous 

. INS del Ter

› Elaboració del tríptic de l’oferta escolar

› Implementació del Pla de prevenció i atenció a 
l’absentisme i l’abandonament escolar de Manlleu

34 entrevistes
amb famílies per començar P3 
(PROCÉS DE PREISCRIPCIÓ)

124 alumnes
Incorporació tardana a l’escolarització 
(MATRÍCULA VIVA)

3 comissions i 16 subcomissions
de garanties d’admissió en coordinació 
amb Inspecció Educativa i els centres 
escolars

Oficina Municipal d’Escolarització

29 alumnes
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI-PTT). 
2 MÒDULS: Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis als 
restaurants i Auxiliar de fabricació mecànica i 
instal·lacions electrotècniques

219 alumnes
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MARTÍ I POL

333 alumnes
OFICINA DE CATALÀ DE MANLLEU

123 alumnes
PROGRAMA CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola)
2 centres i 7 cooperatives

3.978
alumnes

148 Educació infantil de 
primer cicle

2.103 Educació  infantil i 
primària

1.023 Educació 
secundària

704 alumnes



19  |  EDUCACIÓ  

ACTIVITATS FORMATIVES PER 
A PARES I MARES

Projectes compartits entre AMPAs

56
participants.
En 4 activitats

www.pec.manlleu.cat

PROJECTE VILADOMAT
Aliança educativa entre l’Escola 
Puig-Agut i l’Escola Municipal de 

Música de Manlleu

7
concerts

347
alumnes

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU
entre docents, famílies i ciutadania

2
sessions

43
participants.
20 per sessió

PROJECTE EXTRAESCOLARS 
COORDINADES

24
activitats 

301
participants

El projecte d’extraescolars 
coordinades recull l’oferta de 

totes les activitats que les 
AMPA/AFA de les diferents escoles 

de Manlleu, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i d’altres entitats, 

ofereixen a tots els nens 
de la ciutat.

. 16 de primària

. 8 de secundària
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AUXILIARS DE P3
Voluntàries de l’entitat solidària 

Maresmon

11
grups de P3

20
auxiliars

SUPORT PER A TRÀMIT 
DE BEQUES PER ESTUDIS 

POSTOBLIGATORIS NO 
UNIVERSITARIS

50
beques

127
preinscripcions

TALLER DE SUPORT A LA 
TASCA ESCOLAR

53 
grups de reforç

787
alumnes

CATÀLEG D’ACTIVITATS PER 
ALS CENTRES EDUCATIUS 

149
activitats

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
I LABORAL

274
alumnes

PATIS OBERTS A L’ESCOLA 
PUIG-AGUT

37 
usuaris diaris de 
mitjana

PREMIS ALS TREBALLS DE 
RECERCA SOBRE MANLLEU

2
premiats de 
La Salle Manlleu

VÍDEOCLIP PALAU VINCLES

187
cantaires
1 cantada conjunta

4.000
alumnes beneficiats

. 5 Escoles bressol

. 61 CEIP

. 83 CES, Batxillerat...
· 20 de març a juny
· 54 del 23 de juny a 
l’agost

Conveni academicolaboral amb 
el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya

. 22 alumnes de 3r - 4t 
d’ESO en pràctiques 
empresa
. 252 alumnes de 4t 
d’ESO participants en 
Jornades Càpsula

Jornades comarcals sobre Formació 
Professional

Coral Escola Quatre 
Vents, Coral Khoreia, 
Coral Elcarmecanta, 
Coral Ins. del Ter, 
Coral Viladomat

Promovem la cohesió social a través de l’educació intercultural, 
l’equitat i l’ús de la llengua catalana

PLA EDUCTIU D’ENTORN
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Treballem per oferir un espai de creixement ideal per als infants, on la 
família té un paper molt important en l’educació dels seus fills

SOM ESCOLES OBERTES AL MUNICIPI

73
alumnes

8
docents

· 9 de 4 mesos a 1 any
. 24 d’1 a 2 anys
. 40 de 2 a 3 anys

75
alumnes

11
docents

· 16 de 4 mesos a 1 any
. 21 d’1 a 2 anys
. 38 de 2 a 3 anys

ELS EIXOS DE 
L’EDUCACIÓ
› L’educació respectuosa amb 
l’infant

› La participació. El treball en xarxa

› L’acompanyament a la família

› La innovació. Un equip directiu 
format i amb experiència

› La implicació de tots els òrgans 
participatius (AFA/AMPA, Consell 
Escolar...)

›La coordinació amb el Servei 
d’Educació de l’Ajuntament

CRITÈRIS PEDAGÒGICS
› La vida quotidiana com a objecte 
d’aprenentatge

› La intencionalitat educativa

› L’atenció individualitzada

› El vincle afectiu

› Una metodologia de treball 
basada en el respecte dels dierents 
ritmes de cada infant

› Acompanyament a les famílies 
durant el confinament

2
escoles bressol
(148 dies lectius) 

107
alumnes beneficiats 

per la tarificació social
(149 sol·licituds)

90% BONIFICACIÓ
36 alumnes

70% BONIFICACIÓ
21 alumnes

40% BONIFICACIÓ
25 alumnes

25% BONIFICACIÓ
25 alumnes

1 sessió
informativa del servei

5 trobades
Reunions de coordinació
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Fomentem l’ensenyament i l’aprenentatge de la música

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

OBJECTIUS DE L’ESCOLA

› Fomentem l’ensenyament i l’aprenentatge de la 
música a partir de la pràctica, tant en classes de grup 
com individuals.

› Estimulem l’esforç entre l’alumnat per superar-se, 
partint de les seves capacitats, amb la implicació de les 
famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
l’alumnat.

› Promovem tècniques pedagògiques i interpretatives, 
diferents estils i tipus de música i la participació activa 
de l’alumnat en concerts, audicions...

› Proporcionem una orientació acadèmica, vocacional 
i professional a través de la coordinació entre 
professorat, tutors i tutores.

› Incentivem els valors de solidaritat, col·laboració, 
tolerància i respecte a l’altre.

› Participació en la representació d’Els Pastorets, en 
el lliurament dels premis de treballs de recerca, en la 
inauguració del curs escolar

› Col·laboració a Ràdio Manlleu

› Curs de violoncels

› Audicions d’instruments

› Concert de flautes travesseres en streaming

› Concerts de combos, instruments i cant coral

› Concert de celebració del 40è aniversari

ACTIVITATS

7 grups d’alumnes
D’INICIACIÓ MUSICAL O SENSIBILITZACIÓ

21  grups d’alumnes
DE LLENGUATGE MUSICAL (Aprenentatge bàsic, 
aprofundiment i aprenentatge avançat)

3 grups d’alumnes
APRENENTATGE AVANÇAT D’INFORMÀTICA MUSICAL

507
alumnes

de 4 a 18 anys

66 grups

23 grups d’alumnes
CANT CORAL

2 grups d’alumnes
INSTRUMENTALS

6 grups d’alumnes
DE COMBO MODERN

4 conjunts
DE CAMBRA

22
professors/es
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En fomentem la participació a través del suport a activitats 
i iniciatives organitzades per i per a joves

JOVENT, EL PRESENT D’AVUI, EL FUTUR DE DEMÀ

Des de 2020 a Manlleu disposem d’un Pla local de joves. 
En aquests moments s’està treballant d’acord amb el 
Pla local de joves 2020-2023. 

Un exemple de les actuacions que es duen a terme és el 
Pla d’usos de l’equipament juvenil de Manlleu. En aquest 
cas, entitats juvenils, alumnat de secundària, joves de 18 
fins a 30 anys... han debatut i definit com volen que sigui 
el futur equipament juvenil del municipi d’acord amb les 
necessitats i expectatives del jovent davant la futura 
obertura d’un Espai Jove. 

3
convenis

amb les entitats Fes-te Jove, AEIG 
Arrels i l’Esplai de 4 a 6

ACTIVITATS

CONCURS MANGA

16a edició

41 participants

FESTIVAL DE CINEMA A LA FRESCA

11a edició

307 assistents

156 sopars servits

FUTBOL NET (casal d’estiu juvenil)

20 participants

LABORATORI DE PARAULES

15 participants de 2n a 5è de primària

TALLER DE CUINA PER A JOVES

11 participants de 12 a 16 anys

ESPAI PARTICIPATIU D’ADOLESCENTS

5.000 €
invertits ens la 

proposta guanyadora

PARC DE BARRES DE STREET WORKOUT

13 participants de 1r a 3r d’ESO de 4 instituts diferents
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ACCIONS TRANSVERSALS

95 participants
a les activitats extraescolars esportives de 
l’Escola Esportiva de Manlleu

6 activitats programades

ACTIVITATS ESPORTIVES

22 tallers
d’orientació professional als centres de 
secundària amb un total de 550 alumnes

OCUPACIÓ

6 becaris

amb contracte de pràctiques a través del 
Programa de Garantia Juvenil

225 usuaris

de l’Espai de Noves Oportunitats

1.090 titulars
carnet jove de Manlleu

CARNET JOVE LOCAL

ACTIVITATS EDUCATIVES

84 participants

inscrits a les activitats extraescolars 
programades per secundària des de 
Xarxampa

42 beneficiaris

del suport a la tramitació de la beca 
d’estudis universitaris no obligatoris

2 beneficiaris

dels premis als millors treballs de recerca

30 inscrits

al Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT)

22 alumnes en pràctiques

de 3r i 4t d’ESO fruit del conveni 
academicolaboral signat amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat 

297 participants 

de 4t d’ESO, d’FPI-PTT i del Centre de Noves 
Oportunitat a les Jornades d’Orientació 
Acadèmica i Professional CÀPSULA

Treballem per l’empancipació i 
pel desenvolupament personal i 
professional dels joves de la ciutat
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Som el punt de trobada de les persones, empreses, 
emprenedors, entitats...

L’OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

996
seguidors (+355)

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

404
empreses ateses

121
emprenedors/empreses 
en fases de consolidació 

148.500
euros en ajuts 
econòmics per 
a empreses i 
emprenedors

56
subvencions 
gestionades  
de diferents 
administracions 
públiques per 
reactivar el sector 
empresarial
 

53
iniciatives
d’ESS vinculades
a la xarxa Alterna’t 

1.384
persones
ateses per recerca 
o millora de feina

196
persones
inserides

6.236
visitants a fires i 
esdeveniments

77
llocs de treball 
promoguts per 
projectes de 
foment

42
accions formatives 
amb un total de 
426 participants 
(formació tant per a 
persones en situació 
d’atur, professionals
i empresaris)

Treballem per a les empreses, les persones i el territori, 
sempre amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat, 
la formació i el desenvolupament. La cooperació, la 
col·laboració publicoprivada i la corresponsabilitat són 
els pilars del treball actual que portem a terme amb el 
clar objectiu de millorar i consolidar el teixit empresarial 
de la ciutat. 

Des de l’OPE oferim acompanyament empresarial, 
assessorem les persones a títol individual per a la 
recerca de feina i orientació professional i, a la vegada, 
treballem en la planificació estratègica del territori per 
tenir sempre una mirada posada al futur. 

A través de l’acompanyament i el suport, persones i 
empreses poden avançar en el seu camí professional per 
mantenir un bon posicionament en el mercat i aquesta 
és la principal raó de ser d’aquest servei de promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.

1.781
seguidors
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FOMENTEM L’OCUPACIÓ

Treballem per facilitar la inserció laboral de les persones 
que estan en situació d’atur i d’aquelles que volen 
millorar o canviar de feina.

1.384
persones ateses
486 per primera 

vegada

82% RESIDENTS
a Manlleu

6% ART

12% ALTRES 
MUNICIPIS

ART: Àrea de relació territorial (Roda de Ter, les Masies de 
Roda, Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Rupit i 
Pruit, l’Esquirol i Tavertet)

1.305
persones aturades  

el novembre de 
2021

13,7%
TAXA D’ATUR 

(Font: Observatori Socioeconòmic 
d’Osona)

GESTIÓ DE LES OFERTES DE FEINA

177 empreses ateses

367 llocs de treball gestionats
. 196 persones inserides

SERVEIS A LES PERSONES

472 persones actives
FEINATECA

1.896 assessoraments individuals

12 participants
PROGRAMA ACREDITA’T

25 tallers
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL ALS CENTRES 
DE SECUNDÀRIA

100 sessions grupals

135 persones examinades
EXÀMENS ACTIC

761 empreses registrades
. 93 incorporacions el 2020

396 actuacions
(primera visita, suport a la definició de llocs 
de treball, selecció conjunta, tramitació 
d’ajuts a la contractació...)

SERVEIS A LES EMPRESES

FORMACIÓ PER A PERSONES I EMPRESES

284 persones formades

. Formació ocupacional (2 cursos: 
sociosanitari i electricitat i plaques solars). 
25 alumnes  
. Curs de preparació d’accés al certificat de 
professionalitat nivell 2. 21 persones
. 10 cursos de formació contínua. 122 
persones
. 8 cursos de manipulació d’aliments. 
106 persones
. Aula Mentor. 2 persones
. Curs monitor/a de menjador i lleure. 
8 persones
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Vetllem per la igualtat en l’accés al 
mercat laboral

PROGRAMES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

42 empreses beneficiades
. 9 empreses de Manlleu
. 3 empreses de l’àrea de relació territorial
. 30 empreses d’altres municipis de la comarca 

PROGRAMA 30 PLUS

42 persones majors de 30 anys contractades
. 10 de Manlleu
. 6 de l’àrea de relació territorial
. 26 d’altres municipis de la comarca

30 persones beneficiades
PLANS D’OCUPACIÓ

5 persones menors de 30 anys amb contracte de 
pràctiques. PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

5 persones menors de 30 anys amb contracte de 
pràctiques. PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

TREBALL ALS BARRIS

45 persones han trobat feina

DISPOSITIU D’INSERCIÓ

215 persones ateses

73 persones formades
. Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, locals i 
domicilis. 9 persones
. Operari/ària de manteniment d’edificis i espais. 9 persones
. Monitor/a de menjador. 6 persones
. Vetllador/a escolar. 10 persones
. Controlador d’accessos. 5 persones
. Operari/ària de carretons elevadors. 9 persones
. Manipulació d’aliments. 10 persones
. Tastet d’atenció a persones amb dependència. 9 persones
. Informàtica bàsica. 6 persones

     ENTITATS PARTICIPANTS: INSTITUT ANTONI POUS, AJUNTAMENT DE 
MANLLEU (OPE + EDUCACIÓ + JOVENTUT), CONSORCI HOSPITALARI 
DE VIC, CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS, UNIVERSITAT DE 
VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, OTG VIC i DEPARTAMENT 
ENSENYAMENT GENERALITAT DE CATALUNYA.

78% ratio d’inserció

CURS D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A 
PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS 
SOCIALS (CP NIVELL 2)

15 alumnes

BORSA DE TREBALL CONJUNTA

175 persones

PROGRAMA TREBALL, TALENT, TECNOLOGIA 
conjuntament amb l’Ajuntament de Roda de Ter

› Elaboració de la cadena de valor dels serveis 
d’atenció a persones en situació de dependència 
majors de 75 anys

› Diagnosi de l’estat de digitalització de la cadena 
de valor

› Jornades de difusió tecnològica

› Tallers de cocreació

› Anàlisi laboral i tecnològica del sector

› Projecte d’innovació social en cures. Integració 
d’accions de millora digital en empreses del sector

   

PROJECTE XARXA DE RESIDÈNCIES

40 entitats amb formació compartida
. 32 residències
. 4 centres de dia
. 4 entitats

PROJECTES AMB LIDERATGES 
TERRITORIALS

PROGRAMA UBICA’T (Ajuntament de Vic)

26 persones ateses
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Creiem en el teixit empresarial 
de Manlleu

232
empreses 

assessorades

95% RESIDENTS
a Manlleu

4% ART

1% ALTRES 
MUNICIPIS

ART: Àrea de relació territorial (Roda de Ter, les Masies de 
Roda, Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Rupit i 
Pruit, l’Esquirol i Tavertet)

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 
EMPRESARIAL

85 assessoraments
19 ASSESSORAMENTS A EMPRESES DEL 
SECTOR AGROALIMENTARI

10 empreses participants
PROGRAMA D’ASSESSORAMENT EXPERT 
EN INNOVACIÓ

21 empreses assessorades
5 AMB CARTES DE SERVEI
8 AMB GPS FINANCER
8 AMB GPS DE COMUNICACIÓ

. Dues empreses de Manlleu, Mas Corcó 
Pagesos Forners i Sambucus, premiades en 
el concurs d’indústries agroalimentaries Fet a 
Osona, aliments excel·lents.

. Creació del clúster del metall.

DESTACAT

ECOSISTEMA EMPRESARIAL

FORMACIÓ PER A EMPRESES I EMPRENEDORS

50 empreses participants
EN 11 SESSIONS FORMATIVES

71 participants
EN 3 SESSIONS DE SENSIBILITZACIÓ 
DIGITAL

27 participants
EN 3 TAULES

Espai de reflexió i dinamització del teixit 
empresarial

TAULA D’INDÚSTRIA

200 participants
EN 8 SESSIONS FORMATIVES EN LÍNIA

Suport a la digitalització de les empreses del 
territori

MANLLEU QUATRE

29 empreses associades

Treball conjunt per reforçar el teixit empresarial 
de la ciutat

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE MANLLEU

Treball conjunt per millorar la competitivitat de 
les empreses

CAMBRA DE COMERÇ



29   |  EMPRESA  |   OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  

Treballem per donar les millor 
oportunitats a les empreses del 
territori. Creiem en pràctiques 
econòmiques i empresarials 
sostenibles i facilitem la
continuïtat de negocis en
funcionament

26 acompanyaments entre 
empresa cedent i persona 
reemprenedora

148.500 €
concedits
PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL 
DE MANLLEU 2021

82 sol·licituds tramitades

Amb Reempresa facilitem els processos 
de compra i venda d’empreses en 
funcionament per part d’una persona 
emprenedora (reemprenedor) que vulgui 
continuar el negoci (cedent) i fer-lo 
créixer.

. 9 empreses cedents

. 16 persones reemprenedores

5 casos d’èxit

1 matching a Biz-Barcelona

55.000 €
d’estalvi econòmic
EN EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
PEL GRUP DE COMPRA AGREGADA 
D’ENERGIA

90 empreses adherides 
. 16 empreses de Manlleu
. 74 empreses de la resta de 
la comarca

30 participants en 3 
sessions informatives 

56
subvencions 
gestionades
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Estem sempre al costat de l’emprenedor. 
Caminem junts des del primer dia, 
fem costat als professionals del territori.

121

empreses assessorades

86% RESIDENTS
a Manlleu

12% ART

5% ALTRES MUNICIPIS

ART: Àrea de relació territorial (Roda de Ter, les Masies de Roda, 
Sant Hipòlit de Voltregà, les Masies de Voltregà, Rupit i Pruit, 
l’Esquirol i Tavertet)

FOMENTEM LA SENSIBILITZACIÓ PER EMPRENDRE

290 alumnes
en 13 xerrades sobre emprenedoria

14 joves inserits
PROGRAMA D’AUTOOCUPACIÓ DE GARANTIA JUVENIL
El 2021 no hi va haber convocatòria

AJUDEM EN LA CREACIÓ 
D’EMPRESES, FEM 

ACOMPANYAMENT I 
SEGUIMENT

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
per crear una empresa

45
accions amb 
un total de 42 
participants

ASSESSORAMENT
en el procés de creació i 
posada en marxa

29
assessoraments 
a 20 persones

ACOMPANYAMENT
de projectes empresarials

25
projectes 
acompanyats

4
plans d’empresa

10
empreses creades

SUPORT
a les empreses creades

22
empreses 
acompanyades
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El Lab. és l’espai de referència 
de l’activitat empresarial i 
emprenedora de Manlleu.

És un espai obert d’innovació i 
d’experimentació.

7
empreses allotjades

. ARDERIU ECONOMISTES 
Carme Arderiu

. CHRISTIAENS GROUP 
Josep Riera

. CONSULTOR ESTRUCTURAL 
Xavier Alzina

. LA CABRA ESTUDI 
Marina Redolad

. PROJECT MANAGEMENT WITH 
VALUES 
Ivan Noguera

. RICARD.PRO 
Ricard Farrés

21
professionals usuaris 
ocasionals

1
associació amb seu al 
Lab. MANLLEU QUATRE

4
empreses/entitats  
usuàries ocasionals

MAB Manlleu, Ateneu Cooperatiu de 
la Catalunya Central, Xarxa alTERna’t  
d’Economia Social i Solidària d’Osona 
i Proenergia d’Osona. Grup de 
Compra Agregada d’Energia

MOLT MÉS QUE 
COMPARTIR UN ESPAI
Treballar al Lab. és molt més que compartir un espai. 
Els coworkers treballen junts i proposen activitats:

Accions formatives organitzades pels i per als 
coworkers

. Comunicació inclusiva al negoci

. Posada en marxa i funcionament impressora 3D . 
Tècniques de negociació
. Gestió del temps
. Finançament post COVID
. EL reli. Registre de Licitacions
. Construint equip al teu restaurant
. Fotografia pràctica per a restaurants
. Estratègies de campanyes nadalenques per INSTAGRAM
. Treu el màxim rendiment a les històries de REELS i TIK TOK

Networking amb altres equipaments de treball 
compartit
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Creiem en el comerç local i 
de proximitat

23.148 €
en ajudes a 
comerços

AJUDES PER A L’OBERTURA DE NOUS LOCALS, 
REFORMES I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

7 comerços beneficiats

. 82 publicacions

. 41 històries publicades

. 1.300 m’agrada

. 381 interaccions

55
comerços adherits

CARNET JOVE LOCAL
1.090 titulars

PROJECTE VIU MANLLEU!

14 comerços
participants al MAB Market

4 vermuts artístics
a l’Embarcador del Ter 

274 peces de mobiliari 
per a Terrassa Bar Públic
. 31 taules
. 240 cadires

una aposta de dinamització comercial i activitat cultural

PROJECTES COMERÇ

20 restaurants participants a la campanya

PASSI PER CAIXA

601 participants (inscrits a la campanya)

Campanya digital articulada a Instagram pel Foment 
de la Restauració entre 7 municipis del Cabrerès, 
Voltreganès i Roda de Ter 

21.157 impressions (INSTAGRAM)

8 galeries

. 8 artistes

MGA 8

8a edició

Manlleu Galeria d’Art

262 participants en les visites guiades

4.500 visualitzacions de contingut digital

9 comerços participants al GPS Empresarial Comercial

ALTRES PROJECTES

20 establiments inscrits en el directori Manlleu Empreses

3 projectes

. Generació d’activitat en locals buits de Manlleu. Generalitat 
Catalunya. CCAM Artesania 
. Grup d’interrelació per a la promoció de l‘activitat comercial.  
Diputació de Barcelona 
. Redacció de la Xarxa de Mobilitat de Manlleu. Diputació de 
Barcelona 

Liderem i promovem accions de dinamització i 
de territori, treballem per valorar el comerç 
del costat de casa. Fem un treball conjunt amb el 
MAB Manlleu i l’Associació de Comerciants del Mercat 
Municipal de Manlleu.

1
conveni

de col·laboració amb Manlleu Associació de 
Botiguers (MAB)
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50 assistents 
al teatre a la plaça del Mercat 

ACTIVITATS

1 exposició fotogràfica 
dels comerciants del mercat

36 participants
a la vesprada d’spinning 

10è ANIVERSARI MERCAT MUNICIPAL

6 participants 
al concurs de pastissos d’aniversari 

1 presentació
llibre infantil sobre mercats

187 participants 
en 17 tallers de cuina

AULA MERCAT

› Campanya de Nadal

› Carnestoltes

› Sant Jordi i Sant Joan

› Campanya Festa Major

› Tallers Fira del Porc i la Cervesa. 30 participants

ALTRES ACTIVITATS

El mes de setembre es va inaugurar l’espai 
alTERna’t. Un espai que l’Ajuntament ofereix 
a les entitats i associacions que pertanyen 
a la xarxa alTERna’t per l’Economia Social i 
Solidària d’Osona, amb l’objectiu de donar a 
conèixer i oferir al públic aquells productes 
creats per les diverses entitats que l’aniran 
ocupant.

DESTACAT

Un mercat responsable i motor de 
moltes relacions socials. Un mercat 
amb esperit difusor de bons hàbits i la 
cultura gastronòmica

23
parades

21 operadors

1.045
seguidors (+1)
. 26 piulades
. 19.162 impressions
. 981 visites

1.874
seguidors (+144)
. 39 publicacions (35 vídeos amb 10.071 
reproduccions i 4 publicacions amb 225 
impressions)

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

12 
operadors a la botiga en línia mercatmanlleu.cat
. 24 publicacions (12 pàgina d’inici i 12 receptes)
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50 municipis adherits
de Catalunya i 1 municipi col·laborador

53 iniciatives
xarxa alTERna’t, xarxa d’iniciatives d’ESS 
d’Osona

15 entitats d’Osona
participants al Balanç Social i Comunitari de 
les XESS

14 entrades

698 seguidors (+141)

880 seguidors (+254) 

9 entitats d’Osona
participants a l’informe de recomanacions 
de millora de les XESS

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

447 seguidors (+88) 

8 podcast
l’Altaveu de l’alTERna’t

EL MES DE L’ESS

. 4 taules rodones (Mobilitat sostenible, Consum 
responsable, Energia i Mesures agroecològiques per 
a la transició ecosocial). 71 assistents

. 4 tallers. 41 assistents

. Presentació del llibre ‘Arrelats a la terra’. 
20 assistents

. Inauguració de l’espai alTERna’t al Mercat Municipal 
de Manlleu amb Maresmon i Fundació Areté

. Assemblea d’Iniciatives d’Economia Social i 
Solidària d’Osona. 22 assistents

. Mostra documental sobre Emergència Climàtica i 
ESS a la Biblioteca Municipal de Manlleu

. Jornada Gastronòmica de Productes Tradicionals 
d’Osona. ‘Tast de tomàquets tradicionals locals’, al 
Banc de Llavors de Roda de Ter. 60 assistents

. Projecció del documental ‘Viure de l’aire’ al cinema 
Casal de Gràcia de Manlleu. 25 assistents

. Presentació ‘La Coopertaiva +65: Has pensat com 
vols envellir?’ a 4 municipis d’Osona (Folgueroles, 
Tona, Aiguafreda i Seva). 55 assistents

ESS I FORMACIÓ

123 participants 
alumnes de 6 cooperatives diferents

2 escoles participants

ESS I ESCOLA

9 participants 
al projecte Recicla’m. Maresmon

ACCIONS DE FORMACIÓ I TREBALL AMB 
ENTITATS MEMBRES

7 participants
al projecte 4R’s. Osonament

1 acció formativa
7 persones inserides a l’empresa d’inserció 
Tac Osona
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BADANADAL

36 dies d’activitats

1a edició adaptada als protocols de la 
COVID-19. Aforament limitat i restringit per 
torns. Entrada i reserva prèvia en línia

5.336 patinadors/es

20a edició

2 pistes de gel (400m2)

PORC I CERVESA FIRA GASTRONÒMICA

12 activitats amb reserva prèvia

Edició adaptada a les mesures fixades per 
la contenció de la pandèmia COVID-19 i 
transformada en tastets de porc i cervesa

900 participants

28a edició

4 espais amb aforament limitat

ESDEVENIMENTS D’UNA 
CIUTAT DINÀMICA

MERCATS SETMANALS

78 parades

Adaptació constant a les mesures fixades 
per a la contenció de la COVID-19

97 dies de mercat
. 51 dies de mercat en dilluns
. 46 dies de mercat en dissabte

. 3 parades de KMOSONA

ALTRES CONCESSIONS DE 
LLICÈNCIES

111 llicències
per fer activitats econòmiques a la via pública

No s’ha concedit cap llicència de participació 
amb atraccions per a la Festa Major ja que els 
firaires no han acceptat la ubicació proposada.

. 60 terrasses

. 6 exposició mercaderies

. 3 atraccions festes de barri

. 4 diverses

. 32 Sant Jordi
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El desenvolupament local del territori es concreta a partir d’iniciatives 
i projectes integrats de planificació estratègica

TERRITORI: ANEM MÉS ENLLÀ DE MANLLEU

Cooperem amb els diversos agents per avançar en la 
planificació estratègica, consolidar l’abast i  la relació 
territorial de les polítiques de desenvolupament local i 
promocionar la ciutat i el territori.

El desenvolupament local del territori es concreta a 
partir d’iniciatives i projectes integrats de planificació 
estratègica, que és una eina d’intervenció territorial 
basada en la participació de tots els actors implicats i 
en la cooperació publicoprivada.

Accions i projectes de comarca formen 
part de l’estratègia de desenvolupament 
i creixement del municipi.

› Pla d’activació municipal 2019-2023

› Estratègia innovadora per al desenvolupament local. 
Manlleu Quatre

› Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de 
Manlleu i àrea de relació territorial 2020-2024

› Estratègies de desenvolupament local de comerç i 
turisme del territori

› Marc d’acció en economia social i solidària. Una 
economia plural per al desenvolupament harmònic de 
Manlleu 2018-2022. Pla d’acció 2020

› Projecte El Passeig del Ter com a element estratègic 
territorial

› Pla de dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica de Manlleu. Pla de millora dels polígons

› Pla d’acció d’eficiència energètica i sostenibilitat de 
Manlleu

› Observatori de dades socioeconòmiques territorials.

› Estratègies de futur per al desenvolupament del 
comerç a Manlleu

El territori és un dels nostres eixos 
estratègics. Construïm projectes de futur

PROJECTE TERRITORIALS



37 |  ENTITATS |  ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Entre tots fem de Manlleu una ciutat rica culturalment, esportivament i 
educativament 

MANLLEU UNA CIUTAT RICA I PLURAL

73
entitats

culturals, educatives, 
esportives, de participació 

ciutadana...

29 entitats
CULTURALS

. AGRUPACIÓ SARDANISTA MANLLEUENCA

. AGRUPACIÓN CULTURAL ANDALUZA PEÑA FLAMENCA DE 
MANLLEU

. AMICS DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I DELS FOCS DE SANT 
JOAN DE MANLLEU-TRADIFOC

. ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MÚSICA DE MANLLEU

. ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE MANLLEU 

. ASSOCIACIÓ COL·LECCIONISTES PLAQUES DE CAVA DE 
MANLLEU

. ASSOCIACIÓ CORAL SERPENCANTA

. ASSOCIACIÓ CULTURAL DELS SERPENTS DE MANLLEU

. ASSOCIACIÓ OSONA PER LA PAU-JAMEIAT ESSALAM

. ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES DE MANLLEU

. ASSOCIACIÓ DE SANT ANTONI ABAT-TONIS DE MANLLEU

. ASSOCIACIÓ EDUCATIVOCULTURAL L’ORDIT

. ASSOCIACIÓ MÚSIC CULTURAL ROCK HOUSE OSONA

. ASSOCIACIÓ OSONA EN DANSA

. ASSOCIACIÓ PER LES TRADICIONS POPULARS CATALANES 
“EL SERPENT DE MANLLEU”

. ASSOCIACIÓ SARDANISTA COLLA NÚRIA

. COLLA CASTELLERA NYERROS DE LA PLANA

. COLLA GEGANTERA i GRALLERA DE MANLLEU

. CORAL REGINA

. CORDHOMES

. GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU

. GRUP SARDANISTA OCELLETS DEL TER

. LA MALGASTADA ASSOCIACIÓ

. LLAMBROT TEATRE

. NÀIADES-COR DE NOIES

. PÁNICO AL MIEDO

. PATRONAT DEL CASAL DE GRÀCIA

. PENYA TAURINA MANLLEUENCA

. TEATRE CENTRE MANLLEU ASSOCIACIÓ CULTURAL

4 entitats
DE JOVENTUT

. ASSOCIACIÓ JUVENIL CASAL POPULAR DEL JOVENT DE 
MANLLEU-BOIRA BAIXA

. ASSOCIACIÓ JUVENIL FES-TE JOVE DE MANLLEU

. JOVENTUT OBRERA CRISTIANA (JOC)

. MINYONS ESCOLTES i GUIES ST. JORDI DE CATALUNYA

12 entitats
EDUCATIVES

. AMPA ESCOLA BRESSOL ELS PICAROLS

. AMPA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COLORS

. AMPA ESCOLA CASALS GRÀCIA

. AMPA ESCOLA LA SALLE

. AMPA ESCOLA POMPEU FABRA MANLLEU

. AMPA ESCOLA QUATRE VENTS

. AMPA FUNDACIÓ PRIVADA D’ESTUDIS MUSICALS DE 
MANLLEU

. AMPA INSTITUT ANTONI POUS

. AMPA INSTITUT DEL TER

. APA ESCOLA EL CARME-VEDRUNA

. APA ESCOLA PUIG-AGUT MANLLEU

. FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ i DESENVOLUPAMENT-
PROIDE

8 entitats
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I VEÏNALS

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE BAIX VILA

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE GRÀCIA

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE L’ERM

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL PUIG-LA TEULERIA

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI VILAMIROSA

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL VEÏNAT DE VISTA-ALEGRE

. ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA COROMINA DE MANLLEU

. ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL PIC
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17 entitats
ESPORTIVES

. AGRUPACIÓ ESPORTIVA  CULTURAL MANLLEU

. AGRUPACIÓ ESPORTIVA OCELLAIRE MANLLEU

. ASSOCIACIÓ D’AUTOMOBILISME AUTOS MÍTICS MANLLEU

. CLUB BÀSQUET MANLLEU

. CLUB CICLISTA MANLLEUENC

. CLUB DE BOXA MANLLEU

. CLUB ESCACS MANLLEU

. CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA MANLLEU 2015

. CLUB HÍPICA MANLLEU

. CLUB OLÍMPIC MANLLEU

. CLUB PATÍ MANLLEU

. CLUB TENNIS MANLLEU

. GRUP EXCURSIONISTA MANLLEU

. MANLLEU ESQUÍ CLUB

. PENYA BARCELONISTA DE MANLLEU

. SOCIETAT DE CAÇADORS MANLLEU

. SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE MANLLEU

3 entitats
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

. ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS MANLLEU

. FOMENT MERCANTIL i INDUSTRIAL DE MANLLEU

. MANLLEU ASSOCIACIÓ BOTIGUERS (MAB)

. MANLLEU QUATRE

Des de l’Àrea, volem agrair a totes les entitats i 
associacions l’organització i participació en les 
activitats de l’any 2021. 

El seu esforç, implicació i voluntariat fan possible que 
la nostra ciutat gaudeixi d’una rica activitat cultural, 
esportiva, educativa i participativa.

Continuarem treballant i caminant junts a favor del 
desenvolupament local de la nostra ciutat, per a la 
ciutadania i amb la ciutadania.
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La informació al ciutadà és la clau de l’èxit

ESTEM CONNECTATS

www.manlleu.cat
AJUNTAMENT DE MANLLEU

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ

www.radiomanlleu.cat
contacta@radiomanlleu.cat

www.elter.net
informatius@elter.net

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

participa.manlleu.cat
www.entitatsmanlleu.cat

participa@manlleu.cat

JOVENTUT

jovent@manlleu.cat

CULTURA

cultura@manlleu.cat

SERVEIS PERSONALS
serveispersonals@manlleu.cat

ESPORTS

esports@manlleu.cat

EDUCACIÓ
www.manlleu.cat/educació
pec.manlleu.cat

educacio@manlleu.cat

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Revista el Ter
revistaelter@elter.net

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANLLEU BBVA
www.bibliotecamanlleu.cat
b.manlleu@diba.cat

atenciociutadana@manlleu.cat

www.manlleu.cat/cultura

www.manlleu.cat/esports

www.manlleu.cat/joventut

www.mercatmanlleu.cat

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANLLEU
www.xtec.cat/escolamusicamanlleu
escolamusicamanlleu@xtec.cat
escolamusicamanlleu@gmail.com

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COLORS
www.ebmcolors.wordpress.com
escolab@manlleu.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ELS PICAROLS
www.elspicarols.cat
elspicarols@suara.coop

www.badanadal.cat

OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

www.porcicervesa.cat
fires@manlleu.cat
mercats@manlleu.cat

www.femxarxa.cat

www.manlleu.cat/mga/

coworking.manlleu.cat

lab@manlleu.cat

www.ess.manlleu.cat

ope@manlleu.cat                                                                           
opefeina@manlleu.cat                                        
empresa@manlleu.cat
formacio@manlleu.cat 

ess@manlleu.cat

www.manlleu.cat/ope 
www.manlleuempreses.com

MUSEU DEL TER
www.museudelter.cat
info@museudelter.cat

@manlleueja
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‘Amb un equip entusiasmat pots aconseguir
gairebé qualsevol cosa.’ Tahir Shah

LES PERSONES, LA CLAU DE L’ÈXIT

6.911.156 € DE PRESSUPOST TOTAL
+ 1.022.350 € respecta al 2020

INGRESSOS DESPESES

2.764.462 €
DESPESES DE PERSONAL (inclou personal de programes 
subvencionats)

2.280.681 €
DESPESES CORRENTS

1.105.785 €
DESPESES DE MANTENIMENT D’EDIFICIS I D’INSTAL·LACIONS I 
OBRES DE MILLORA

622.004 €
CONVENIS I SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS

138.224 €
INVERSIONS

4.515.168 €
RECURSOS PROPIS
. 3.894.519 € PRESSUPOST PROPI
. 620.649 € INGRESSOS PER SERVEIS PRESTATS

2.395.988 €
SUBVENCIONS
. 1.831.659 € GENERALITAT DE CATALUNYA S’HAN DESTINAT A:
      . 1.452.093 € PROMOCIÓ ECONÒMICA
      . 369.900 € EDUCACIÓ
      . 9.666 € CULTURA 

. 564.329 € DIPUTACIÓ DE BARCELONA S’HAN DESTINAT A:
      . 379.272 € PROMOCIÓ ECONÒMICA
      . 121.048 € EDUCACIÓ
      . 30.645 € CULTURA
      . 26.502 € ESPORTS
      . 6.861 € PARTICIPACIÓ

75
persones

7 persones
EQUIP POLÍTIC

1 coordinadora 
ASPPE

8 persones
EQUIP DE GESTIÓ ASPPE

12 persones
EQUIP DE CONSERGES I MANTENIMENT 
ASPPE

1 persona
COMUNICACIÓ – TÈCNIC TIC

1 coordinador
TÈCNIC D’ESPORTS

1 coordinadora 
TÈCNICA D’EDUCACIÓ

1 coordinadora 
TÈCNICA (OPE)

3 tècniques
SERVEI OCUPACIÓ I FORMACIÓ (OPE)

2 tècniques
SERVEI EMPRESA I EMPRENEDORIA 
(OPE)

1 tècnica
DE FIRES I MERCATS (OPE)

3 tècniques
SERVEI OCUPACIÓ I FORMACIÓ (OPE)

1 tècnica
DE PARTICIPACIÓ I JOVENTUT

1 director 
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1 tècnic
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 

5 persones
EQUIP DE MONITORS / SOCORRISTES 
PISCINA

9 persones
EQUIP DE L’ESCOLA BRESSOL COLORS 

13 persones
TÈCNIQUES TEMPORALS

3 persones
DE GESTIÓ TEMPORALS 

2 persones
CONSERGES TEMPORALS 





Des de l’Àrea donem les gràcies als 
ens següents per la col·laboració 
tècnica i econòmica, la qual ha fet 
possible les accions recollides en 
aquest document.


