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Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

OBJECTIU: Prevenció de les drogodependències i reducció dels riscs associats
al consum en l'àmbit educatiu, de jovent i lleure, de salut, familiar,
comunitari i de seguretat ciutadana.

TALLERS:

5 tallers HABILITATS SOCIALS I AUTOESTIMA a 6è primària i 1r ESO. Escola Casals
Gràcia i IES Antoni Pous (143 alumnes).

Obra de teatre “NO EM RATLLIS ¡!!” 3r ESO IES Antoni Pous (75 alumnes)

2 tallers de PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES 1r BTX IES Antoni Pous (56
alumnes).

XERRADES POLICIA LOCAL:
3 sobre PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES a IES Antoni Pous (72 alumnes).
3 sobre SEGURETAT CIUTADANA a IES Antoni Pous (75 alumnes).



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

ALTRES ACTUACIONS:

Presentació final Estudi anàlisi del consum de drogues en població escolar de 14 a
18 anys de Manlleu.

Programa PASA (Programa Alternatiu a la Sanció Administrativa en tinença i consum
d’estupefaents per part de menors d’edat): 6 casos de Manlleu.

Protocol de detecció i intervenció de casos de consum de drogues en menors
d’edat en els centres d’ensenyament secundari de Manlleu 2012-2014

Intervenció preventiva del consum de drogues en l’Àmbit de la Festa Jove de la
Festa Major de Manlleu (09/08/2013).



Pla comunitari per la prevenció 
de les drogodependències 

ALTRES ACTUACIONS:

Organització de l’exposició “Controles?” de la Diputació de Barcelona programada
pel gener del 2014

Programa SERVEI RESPONSABLE: una nova acció en la prevenció del consum
d’alcohol. Adreçat a responsables de locals de restauració, oci i entitats que
organitzen festes populars en les que es serveix alcohol. Participació: 3 entitats i 8
establiments de restauració i/o oci nocturn.

Reunions de coordinació:

Comissió tècnica del Pla Aterra: 3 reunions el 2013 (gener, març i octubre).
Comissió Protocol drogues: 1 reunió el 26 de juliol 2013.
Comissions de treball del Pla Aterra: 3 reunions la comissió d’educació, 1 la de salut i
4 la de “joventut” (educadors de carrer).



Promoció de la salut

OBJECTIU: Dur a terme activitats que incideixin en la promoció dels hàbits i
estils de vida saludable tant en l’àmbit escolar com en el comunitari.

TALLERS A LES ESCOLES – CATÀLEG  “SALUT JOVE”:

5 tallers de prevenció del consum de tabac 1r ESO. La Salle i IES Antoni Pous (125
alumnes).

5 tallers de prevenció del consum d’alcohol 2n ESO. La Salle i Secció d’Institut (96
alumnes).

TALLER CUINAR SENSE PARES en medi obert. Coordinació amb educadors de carrer.
Participació: 11 joves d’entre 16 i 31 anys (3 noies i 7 nois).

3 tallers ALIMENTACIÓ SALUDABLE 1r ESO. Infermeres CAP. IES Antoni Pous i Escola
CASALS GRÀCIA (87 alumnes).

5 tallers EL COMPTACALORIES ¿! 1r Btx, 1r TEI i PQPI. IES Antoni Pous (128 alumnes).



Promoció de la salut

... TALLERS A LES ESCOLES – CATÀLEG  “SALUT JOVE”:

8 tallers “Afectivitat i sexualitat I” 3r ESO i NES. Infermeres CAP. La Salle, IES Antoni
Pous i Escola Casals Gràcia (191 alumnes).
4 tallers “Afectivitat i sexualitat II” 4t ESO. Infermeres CAP. La Salle i Escola Casals
Gràcia (110 alumnes)
3 tallers “Educació sexual, emocions i mites” PQPI i 2n ESO IES Antoni Pous (92
alumnes).
7 tallers “Què en sabem dels pírcings i tatuatges?” 4t ESO. Infermeres CAP. IES
Antoni Pous, La Salle i Escola Casals Gràcia (169 alumnes).

ALTRES ACTUACIONS:
Col·laboració en el Programa “Adolescents i nens en moviment” del CAP Manlleu
Participació: 3 noies i 1 noi.

Col·laboració en el Projecte d’intervenció en la Prevenció de la SIDA i altres ITS en
treballadors/es sexuals a Vic i comarca d’Osona.



Seguretat alimentària

OBJECTIU: Prevenir i controlar els riscos associats
a la venda i servei d’aliments al municipi.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

1.- Inspeccions als establiments de venda i/o elaboració d’aliments

100 inspeccions sanitàries a 67 establiments minoristes d'alimentació.

2.- Formació en un PQPI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar

15 hores de classe entre abril i maig 2013.

3.- Participació en els Cercles de Comparació Intermunicipal en Seguretat
Alimentària de la DIBA

4.- Activitats formatives

3 cursos de manipulació d’aliments de 4 hores. 53 participants.
5.- Altres activitats

Assessorament als responsables d’establiments de venda d’aliments.
Inspeccions informatives parades proximitat i prod ecològics mercat dilluns.



Prevenció i control de la legionel·losi

OBJECTIU: Prevenir la contaminació per legionel·la de les aigües sanitàries
de les instal·lacions de risc municipal.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

Contractació de l’empresa BRAUT EIX AMBIENTAL per dur a terme el Programa de
manteniment anual amb visites trimestrals a les instal·lacions :

1. ESCOLA PUIG-AGUT
2. ESCOLA 4 VENTS
3. ESCOLA BRESSOL COLORS
4. ESCOLA BRESSOL ELS PICAROLS
5. PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
6. PISCINA MUNICIPAL COBERTA
7. PISCINA MUNICIPAL EXTERIOR (només 1 control trimestral)

Analítiques als sistemes de reg per aspersió i nova font plaça Fra Bernadí.



Prevenció i control de la legionel·losi

INSTAL·LACIÓ Nº informes 
empresa

Nº Analítiques 
Control

Nº Neteja i 
Desinfecció

Visites 
tècnica SP 

CEIP Pompeu Fabra 4 1 0 0

CEIP Puig Agut 4 6 1 0
Escola Bressol Colors 4 4 1 0

Escola Bressol Els 
Picarols

4 4 1 0

Pavelló Municipal 
d’Esports

4 4 1 0

Piscina coberta 4 4 1 0
Piscina exterior 2 2 2 0
Regs aspersió 0 25 0 0
Font ornamental 0 1 1 1
TOTAL= 26 51 8 1



Control aus urbanes

OBJECTIU: Vetllar per l’equilibri de la població d’aus
urbanes del municipi.

Control de coloms:

Coordinació gestió del colomar amb Associació Animalista de Manlleu.
Atenció queixes referents a incidències amb coloms (persones alimentadores, edificis
que són punts de nidificació descontrolats, etc..).
Actualització estudi coloms de Manlleu.

Població de coloms estimada 2013: entre 1.700 i 2.000 exemplars.
Dada estudi del 2008: 2.712 exemplars

Captures: realitzades entre febrer i desembre. Aprox. 100 coloms capturats.

Control de gavians:

Contractació d’un tècnic extern per fer el control general de la població, puncions
d’ous i vistes d’orientació tècnica (atenció a 15 queixes).



Control aus urbanes

Control de gavians:

Sistema de cablejat instal·lat en una casa

de la via Ausetània.



Animals domèstics i de companyia

OBJECTIUS: Promoure la tinença responsable dels animals, fomentar el cens i 
gestionar la recollida de gossos i gats que es trobin abandonats o perduts. 

Animals domèstics i de companyia:

• Total cens dels animals de companyia:
995 gossos, 52 gats i 7 fures.

• Altes al cens 2013:
92 gossos, 13 gats i 0 fures.

• Promoció cens i xip animals: Subvenció del
10% de 50 xips.

• Recollida animals via pública:
58 gossos i 8 gats.

• Recuperacions animals (per propietari):
33 gossos i 2 gats.

• Campanya sensibilització i senyalització via
pública recollida excrements (38 rètols).

• Nº Expedients sancionadors animals de
companyia tramitats el 2013: 34.



Colònies de gats de carrer

OBJECTIUS: Controlar a nivell sanitari i reproductiu la població de gats de 
carrer de Manlleu

Dades actuacions 2013:

• Nº de colònies implantades al 
municipi: 7

• Nº de gats tractats: 33 (28 
esterilitzacions i 5 sacrificis)

femelles mascles totals
Esterilitzacions 17 11 28



Prevenció i control de plagues

OBJECTIU: Prevenir la proliferació descontrolada de plagues i donar resposta
a les incidències i queixes que sorgeixin.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

S’han fet controls mensuals a :
Edificis municipals (8)
Escoles públiques (5)
Xarxa de clavegueram (82 punts)
Voreres riu Ter i torrents (32 punts)
Enllumenat i semàfors (98 punts)
Cases d’acollida (3)
Deixalleria
Mercat municipal

Queixes i incidències ateses: 49



Consum
OBJECTIU: Promoure el consum responsable i atendre
les reclamacions i queixes que fan els consumidors de Manlleu.
Activitats de l’OMIC:

CONSULTES ó RECLAMACIONS

Assegurances 1

Comerç fora d'establiments 2

Entitats Bancàries 13

Habitatge 1

Sanitat Privada 1

Serveis aigua 1

Serveis gas 5

Serveis electricitat 6

Serveis telèfon 12

Serveis professionals a la llar 2

Bars / Restaurants 1

Agències de viatges 1

Consultes i reclamacions alienes al consum - Administració Pública 1

Consultes i reclamacions alienes al consum - Altres 4

51



Consum

Activitats d’Educació en consum:

• 15 de març 2013: DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR:

o Campanya informativa i distribució d’imants sobre consum responsable a 11
establiments de venda d’electrodomèstics i serveis de so i imatge.

• Del 17 al 30 d’abril 2013 exposició de la DIBA “CONSUM COM SOM?” Al
Mercat Municipal de Manlleu

o Adreçada a la població en general i escoles (visita de 80 alumnes)



Consum

... Activitats d’educació en consum:

• juny 2013: Xerrada de la tècnica de consum a un curs sobre activitats de
venda organitzat per l’OPE (12 assistents)

Informació sobre l’atenció al consumidor i el funcionament de l’OMIC

• Octubre i novembre 2013: 2 tallers d’Economia domèstica a usuaris del
Sarró (33 assistents)

• Novembre 2013: Xerrada “La banca i els seus productes” (30 assistents)
Població en general i organitzada conjuntament amb l’AFADIP

• Novembre –desembre 2013:
o 1 Taller “Un cop d’ull al consum” PQPI (32 alumnes)
o 1 Taller “La publicitat” 2n ESO Escola Casals Gràcia (27 alumnes)
o 3 tallers “Necessito el que compro” a 3r i 4t ESO Secció Institut i

Escola Casals Gràcia (66 alumnes)


