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Presentació
Us presentem la memòria 2015 de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.

L’Àrea de Serveis a les Persones i Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament de 
Manlleu treballa per al desenvolupa-
ment econòmic, social i cultural de les 
persones, empreses, comerços, enti-
tats i associacions de Manlleu i de la 
seva àrea d’influència territorial.

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

Aposta per la innovació pública per mi-
llorar les formes d’organització interna 
i externa de l’administració local i con-
solidar 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 territori.

Per a qui i amb qui?

Ciutadania i visitants

Persones en situació d’atur

Treballadors/es en actiu

Emprenedors/es

Estudiants

Empresaris/àries

Industrials

Centres educatius

Associacions empresarials

Altres administracions

Iniciatives d’Economia Social i 
Solidària (ESS)

Comerciants

Entitats i associacions culturals, 
educatives, esportives, juvenils, 
participació ciutadana, veïnals, 
cíviques i socials.



de cultura
Servei

Des del Servei de Cultura es dóna suport i col·laboració a les entitats, associacions 
i col·lectius, mitjançant la coordinació i formalització de convenis. Amb aquest 
objectiu es van signar 19 convenis durant el 2015.

Una altra de les tasques desenvolupades pel Servei de Cultura és la gestió d’instal·lacions 
i equipaments culturals, amb exposicions i activitats de totes les disciplines artístiques i 
culturals:

Principals projectes i activitats de l’any 2015:

Una altra de les tasques desenvolupades pel servei de Cultura és la gestió 
d’instal·lacions i equipaments culturals, amb exposicions i activitats de 
totes les disciplines artístiques i culturals:

BADANADAL 
XXXIII CONCURS DE PINTURA 
RÀPIDA 
25 participants

XXVIII TROBADA MOTOS 
ANTIGUES.  
70 participants

XXI PREMI DE NARRATIVA 
CIUTAT DE MANLLEU 
21 obres presentades

18è CICLE DE JAZZ DE 
MANLLEU 
4 concerts, 1 classe magistral i 1 
Jam Session

LA PRIMAVERA (EN)CANTADA

DIADA DE SANT JORDI

SINESTÈSIA 3. Música & Arts 
Visuals 
Visitants: 168 persones

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
L’angoixant espera dels desertors 
i altres narracions, llibre recull del 
XXI Premi de Narrativa Ciutat de 
Manlleu 2015

1a edició MOSTRA D’ENTITATS 
MANLLEUENQUES D’ARREL 
TRADICIONAL

FESTA MAJOR

FESTA DEL SERPENT

FES-TE JOVE

TRETZÈ FESTIVAL DE 
CURTMETRATGES DE 
MANLLEU

5a edició IDEA’T. Manlleu, 
Cultura i Gastronomia

CASA DE CULTURA DE CAN PUGET

SALA D’EXPOSICIONS DE CAN PUGET 
Durant l’any 2015 s’han organitzat 10 
exposicions, visitades per 691 persones

ESPAI CAN PATALARGA

ERMITA DE SANT JULIÀ DE VILAMIROSA 

SALA D’ACTES-TEATRE de l’ESCOLA 
PUIG-AGUT



de cultura
Servei

La biblioteca pública de Manlleu és el servei local 
d'informació que facilita l'accés a tot tipus de 
coneixement i informació. Fomenta i estimula 
l'aprenentatge al llarg de la vida i el gust per la 
lectura a tots els públics i a totes les edats.

Els principals objectius dels dos espais per al 2015 
han estat:

Preparar el fons de la biblioteca per al trasllat al nou 
equipament: esporga, revisió d’obsolets, gestió de 
llibres duplicats, etc.

Millorar la comunicació de les activitats i programes 
que es fan a la biblioteca

Organitzar la Ruta literària d’autors contemporanis 
de Manlleu

Els principals objectius dels dos espais per al 2015 han estat:

Club de lectura de narrativa

Hora del conte. Aquest any hem començat sessions per a infants de 
0-3 anys en col·laboració amb l'Escola Bressol Els Picarols.

Exposicions

Visites escolars i organitzades

Conferències amb la col·laboració d'Òmnium Cultural i presentacions 
de llibres

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

Foment del fons local

A més de les activitats habituals, la biblioteca porta a terme projectes 
singulars:

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

Intercanvi de llibres als barris coorganitzat amb les associacions de 
veïns de Manlleu, amb el concurs de dibuix i microrelats sobre la vida 
als barris.

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

Voluntariat de lectura, coorganitzat amb l’Oficina de Català de Manlleu.

Club de lectura fàcil a l’Hospital de Dia de l’Hospital Sant Jaume de 
Manlleu.  Aquest any hem celebrat els 10 anys d'aquest club. 

Fons Fotogràfic Carles Molist accessible a la Memòria Digital de 
Catalunya.

Resultats:

Visites: 32.450 usuaris

Documents prestats: 24.618

Usuaris inscrits: 7.335

Fons documental: 42.914 documents, amb 2.210 
nous documents incorporats durant el 2015, i 119 
subscripcions de revistes i diaris

Connexions a Internet amb Internet i + i Wifi: 3.236

Activitats de dinamització cultural i visites escolars: 
123, amb una assistència de 4.659 persones

Biblioteca Municipal de Manlleu 
(Espai Bisbe Morgades i Espai 
Mn. Blancafort)



de cultura
Servei

El Museu del Ter és un museu de territori i 
societat, patrimoni natural i cultural del riu Ter i 
altres temàtiques de caràcter local i comarcal.

Treballa en els àmbits de la recerca i la documen-
tació, l’educació, el turisme, la custòdia, la divulga-
ció i la dinamització cultura. Participa i col·labora 
en diverses xarxes d’abast nacional, com la Xarxa 
de Custòdia del Territori, el sistema del Museu de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya, l’Observatori 
del Patrimoni Etnològic i Immaterial de la Direcció 
General de Cultura Popular i Tradicional, la Xarxa 
de Museus Locals de la Diputació de Barcelona o 
la Xarxa de Museus d’Osona.

Durant l’any 2015 el museu ha acollit 6 exposicions 
temporals, d’entre les quals cal destacar-ne dues 
de producció pròpia: 

“10 anys de la Festa del Serpent de Manlleu”, 
per celebrar els 10 anys d’una de les festes més 
importants de la ciutat

“Memòria de l’aiguat de 1940 a Manlleu” per 
commemorar els 75 anys d’un dels episodis més 
destacats de la història recent de la ciutat. 

També durant el 2015 es va poder veure l’exposició, 
inaugurada a finals del 2014, “Els Tonis de 
Manlleu. A cavall entre la devoció i la festa”. 

També amb motiu de la commemoració dels 75 
anys de l’aiguat a la conca del Ter es va produir i 
representar l’espectacle teatral “l’Aiguat” amb més 
de 800 espectadors en 16 funcions. 

Altres activitats que s'han portat a terme

La descoberta dels ecosistemes naturals de la 
comarca d’Osona. Cicle de 10 sortides naturalístiques 
sobre diferents temàtiques ambientals

Les activitats de recuperació i documentació de fons 
fotogràfics manlleuencs 

La programació de les activitats “El diumenge a la 
vora del Ter”. 

Participació en la 1a edició de Gastromuseus

Les visites teatralitzades “l’Esperit del Ter”.

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis-Museu 
del Ter ha elaborat i presentat l’informe de l’estat 
ecològic dels cursos fluvials a Osona.

Des del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis s’ha 
continuat la direcció científica del projecte europeu 
LIFE MIGRATOEBRE

S’ha celebrat, en col·laboració amb diverses 
institucions de la comarca, la 5a Mostra Internacional 
de Cinema Etnogràfic.

Edició de dos nous volums de la col·lecció La 
Turbina:  “ Malars. De molí fariner a colònia industrial” i 
“Els Tonis de Manlleu. A cavall de la devoció i la festa”.

La signatura d’un conveni amb la Universitat de Vic 
– Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) per 
a la instal·lació, als horts de Can Sangles, d’una planta 
de rius artificials pionera a l’estat. 

Activitats educatives

S’han fet més de 368 sessions repartides en 34 
activitats diferents, entre tallers, visites, sortides i altres 
activitats pedagògiques, en les quals han participat 
9.192 alumnes d’educació infantil, primària, secundària 
i batxillerat. 

En l’àmbit educatiu cal destacar tres línies d’actuació:

Plantades d’arbres en el marc de projectes de 
recuperació de boscos de ribera.

L’inici del projecte MAGNETER conjuntament amb 
l’Institut del Ter per al desenvolupament d’un projecte 
educatiu innovador, de qualitat i atractiu.

El projecte Faig, amb la Salle de Manlleu, que promou 
les activitats d’aprenentatge servei al museu.

Museu del Ter

En les activitats públiques han participat 24.332 
usuaris. 

S'han portat a terme 67 activitats diferents que s’han 
desenvolupat en 579  sessions.



comunicació
Mitjans de 

Els mitjans de comunicació de Manlleu tenen com a objectiu oferir una 
informació local i comarcal rigorosa i veraç. 

Volen mostrar la gran diversitat i el dinamisme de les entitats i de la ciutadania 
i facilitar que puguin participar i difondre les seves activitats i opinions de 
manera oberta i transparent. Com a fites específiques del 2015, s’han reprès 
les emissions des de l’exterior i s’ha creat una campanya de dinamització amb 
nous dissenys de pancartes i un vídeo.

Impacte dels mitjans de comunicació en xifres 2014

El podcast dels programes, a través de l’aplicació gratuïta ivoox, ha permès a 2.987 usu-
aris descarregar o bé escoltar programes. 

El portal d’informació www.elter.net ha rebut 291.236 visites (bona dada respecte les 
234.918 del 2014) i 109.236 usuaris únics (que han augmentat respecte els 93. 271 usua-
ris del 2014). El web www.radiomanlleu.cat ha registrat 30.991 visites i 10.875 usuaris 
únics.

A les xarxes socials ha crescut la presència. A banda de pàgines pròpies que tenen els 
programes, la pàgina elter.net té 1.687 seguidors. La pàgina de Ràdio Manlleu ha deixat 
el perfil, s’ha reconvertit i té 357 seguidors. El Facebook d’Esports Ràdio Manlleu en té 
1.737. Finalment, el twitter @elterpuntnet té 2.343 seguidors.

Revista El Ter

La revista El Ter s’edita dues vegades l’any: els mesos d’agost i de desembre. Se n'han 
publicat 700 exemplars en cada edició.

S’ha avançat en el fet de sortir a 
l’exterior i tenir més presència 
en els actes manlleuencs. També 
s’han reforçat els llaços entre els col-
laboradors i els diferents programes. 

Es va iniciar un procés per reforçar 
la imatge dels mitjans, sota l’es-
lògan “amb tu”. Es van dissenyar 
unes noves pancartes o roll-up que 
s’han anat utilitzant en les sortides 
a l’exterior, i es va elaborar un vídeo 
amb els col·laboradors que es va 
penjar a les xarxes. 

S’han adquirit uns nous aparells 
Deva que faciliten les connexions 
de l’emissora a l’aire lliure. 

Pel maig, es va fer un programa 
especial de 100 edicions d’Els 
manatís a terra des de la fàbrica 
Pilster. 

Pel setembre, els mitjans vam ser 
presents al Porc i la Cervesa, fira 
gastronòmica. Ràdio Manlleu va 
tenir un escenari que que la va di-
namitzar, amb un format de pregó-
programa radiofònic que va servir 
per inaugurar els actes, i també 
amb actuacions musicals i màgia. 

L’equip d’esports va retransmetre la 
Copa de la Reina d’hoquei patins 
en directe des de Lloret de Mar 
i la semifinal de la Lliga Europea 
femenina, entre Club Patí Manlleu 
i Benfica. 

La graella ha incorporat el progra-
ma de La tercera joventut, que 
posa en relació els més joves i la 
gent gran. 

S’ha encetat el procés de renova-
ció del portal radiomanlleu.cat.

Principals projectes i activitats del 2015



d'esports
Servei

Des del Servei d'Esports es gesetiona i es treballa per millorar els equipaments i espais esportius 
municipals.

Gestionar i millorar els diferents 
equipaments i espais esportius municipals

Donar continuïtat a les activitats de cada 
instal·lació

Millorar les mancances tècniques que es de-
tectin

Reduir despeses de consums i manteniment

Avançar en l’ampliació del rocòdrom munici-
pal per convertir-lo en un centre de referència.

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

Atorgar ajudes econòmiques segons criteris 
marcats

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’es-
port manlleuenc

Assessorar i acompanyar les entitats en els 
nous requeriments normatius en l’àmbit fis-
cal, 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

Treballar conjuntament amb el CAP de Manlleu i amb 
ASSIR Osona per al desenvolupament de programes 
específics de salut

Col·laborar amb el Consell Comarcal d’Osona, la Dipu-
tació de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Cata-
lunya i la UVic per al desenvolupament del programa de 
foment de l’activitat física: Entorn Actiu “Fes-ne 10.000”

Assignació de beques esportives a joves en risc d’ex-
clusió social

Organització del curs formatiu d’autoprotecció i primers 
auxilis, conjuntament amb Salut Pública i la Diputació 
de Barcelona

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

Introduir l’esport escolar dins els horaris de funciona-
ment de les instal·lacions

Desenvolupar la diada de l’esport amb tots els cursos 
de primer de primària de les diferents escoles de Man-
lleu

Promocionar i fer present l’esport i la pràctica física sa-
ludable entre la població de Manlleu

Principals projectes i activitats del 2015

Objectius generals:

Organització de la Festa de l’Esport de Manlleu, 
amb la participació de clubs, entitats i comerços.

Organització de la 1a Marató per Relleus Solidària 
4xM, juntament amb el Club Olímpic Manlleu

Reconeixements al Mèrit Esportiu 2015 dels 
esportistes i equips més destacats de Manlleu

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

Finalització del projecte de sensibilització Entorn 
Actiu "Fes-ne 10.000"

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

Participació en el Clúster d’Esports a escala comarcal



d'esports
Servei

Principals projectes i activitats del 2015

Camp d’esports municipal

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

Continuació de la campanya “Joc Net a Manlleu” 
a la instal·lació del camp d'esports i amb l’entitat 
que en fa ús.

Acollir les activitats esportives puntuals de l’AEC

Pavelló municipal d’esports

Ampliació dels horaris d’obertura de la 
instal·lació  per donar cabuda a les necessi-
tats creixents de les entitats

Acollir les diferents lligues esportives i coor-
dinar els horaris dels partits

Acollir actes esportius i culturals puntuals de 
diferents entitats de Manlleu

Acollir grans esdeveniments esportius: Final 
4 Europea, Torneig BBVA bàsquet Sant Julià.

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

Resultats

875 usuaris setmanals de mitjana (escoles i 
equips esportius)

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

Resultats

Oferta de 270 cursos de natació regulars

Oferta de 28 cursos de natació d’estiu 

Usuaris de cursets anuals:

1.718 cursetistes escolars
1.138 cursetistes particulars
57.000 accessos anuals a la piscina coberta

1.916 abonats a final d’any

Piscina estiu

3.699 entrades venudes 
1018 entrades especials de col·lectius venudes

276 abonaments individuals i familiars 

Resultats

440 usuaris setmanals de mitjana (AEC Manlleu)

15 partits regulars de mitjana cada cap de setmana

Piscina municipal 

Ampliació de les places i l’oferta de cursets de natació 
per a totes les edats i objectius

Curs de reciclatge per als titulats en salvament i socorris-
me aquàtic. 

Sessions puntuals d’aiguaeròbic obertes a tothom, amb 
motiu del dia mundial de l’Activitat Física.

Enquesta de satisfacció als abonats i usuaris, sobre el 
servei que es presta, l’atenció del personal i la instal·lació. 

Col·laboració amb col·lectius amb necessitats especi-
als, amb la cessió d’ús dels espais.

Millora del manteniment i de la gestió de la piscina d’estiu

Equipaments municipals



d'educació
Servei

Des del Servei d’Educació es dóna suport a tota al comunitat educativa de 
la ciutat

Durant el 2015 es van signar 8 convenis de col·laboració amb les escoles de 
primària i amb els centres de secundària També es va treballar amb el Centre 
de Formació d’Adults Martí i Pol i amb l’Associació Educativocultural Ordit.

El servei gestiona les dues escoles bressol municipals, l’EBM Colors i l’EBM 
Els Picarols.

Els objectius per al curs 2014-15:
Assolir l’escolarització total optimit-
zant la transició escola-treball i l’esco-
larització reglada

Assolir l’èxit escolar incentivant l’es-
colarització, implicant la comunitat i 
recompensant l’excel·lència

Educar al llarg de la vida començant 
de 0 a 3 anys, ampliant l’àmbit de for-
mació permanent i millorant la transi-
ció escola-treball

Gestionar el manteniment dels edifi-
cis d’educació
Educar per al lleure i per a l’art
Fomentar la participació i la trans-
versalitat
Facilitar la incorporació a l’escola de 
la nova ciutadania
Col·laborar en la relació salut i escola
Crear espais de trobada i de convi-
vència
Afavorir la igualtat d’oportunitats i 
respondre a les demandes socials

Projectes i activitats:

Pla d’acollida d’escolarització 
a l’Oficina Municipal d’Escolarit-
zació.

Prevenció i abordatge de l’ab-
sentisme escolar

Pla educatiu d’entorn: tallers de 
suport a la tasca escolar,  auxiliars 
de P3, escola de pares i mares de 
la Xarxampa, Rodajocs, Marató 
de TV3, caramelles i patis oberts 
a l’escola Puig-agut.

Premis a l’excel·lència: guardo-
nar els millors treballs de recerca 
i becar els millors currículums de 
batxillerat.

Catàleg d’activitats per als cen-
tres educatius de Manlleu 

Sardana a l’escola 

Concurs de dibuix per la diada 
de Sant Jordi.

Dos mòduls de PQPI-PTT per a 
joves.

Resultats:

77 alumnes d’incorporació tardana

6 comissions de garanties d’admissió en coordi-
nació amb Inspecció Educativa i els centres escolars.

Procés de preinscripció i matrícula de P3 i 1r d’ESO

· Entrevistes a 48 famílies per començar P3

· Elaboració del catàleg de l’oferta escolar

Tallers de suport a la tasca escolar. 15 persones 
voluntàries donen suport a 15 grups d’estudiants. 
En total ajuden a 120 alumnes de totes les escoles 
de Manlleu.

Auxiliars de P3: 13 nois i noies voluntàries de 
Manlleu durant el mes de setembre donen suport a 
10 grups de P3 de totes les escoles. 

Escola de pares i mares de la Xarxampa:

· 8 activitats formatives per a les famílies amb una 
mitjana d’assistència de 20 persones.

· Bicicletada

· Rodajocs amb la participació de 300 persones

· Participació a la Marató de TV3

· Caramelles amb totes les AMPA

Patis oberts a l’escola Puig-agut amb una mitjana 
d’assistència de 62 infants

Catàleg d’activitats per als centres educatius: 
oferta de 61 activitats diferents i 268 sessions rea-
litzades pels alumnes de primària, ESO, batxillerat, 
PTT i FP.

Sardana a l’escola: 463 alumnes de 3r i 4t de pri-
mària han fet el taller i la ballada a la Diada

Concurs de dibuix el matí de Sant Jordi: 1500 
alumnes d’educació infantil i primària.



d'educació
Servei

Manlleu té dues escoles bressol municipals; l’EBM Colors, gestionada per un equip de personal propi de l’Ajuntament, i l’EBM Els Picarol, per Suara Cooperativa

L’Escola Bressol Municipal Colors ha tingut 70 
alumnes escolaritzats i 11 alumnes a l’Espai Colors.

L’Escola Bressol Municipal Els Picarols, ha 
tingut 99 infants matriculats.

Activitats destacades: Activitats destacades:

Seguiment dels objectius del Pla anual de centre
Projecte d’espectacles
Treball d’espai temàtic a la sala polivalent

Espai Colors, Espai Nadal i Espai Setmana Santa
Projecte L’escola bressol s’inicia en l’aprenentatge 
de l’anglès
Projecte Treballem l’hort amb en Pere Crosas
Els maternals treballen el protagonista de l’escola
Projecte Desendolla’t
Conveni amb La Salle Manlleu, projecte FAIG
Consolidació del model d’escola familiar que prioritza 
el tracte humà i el diàleg entre la família i l’escola.

Treball en xarxa amb diferents entitats:  UVIC, INS An-
toni Pous, IOC (Institut Obert de Catalunya), Col·legi La 
Salle, Biblioteca Municipal, CDIAP Tris-Tras, CREDA, 
piscina municipal, Eina, etc.

Coordinació i organització de diferents activitats amb 
l’AMPA

Diferents tallers
Descoberta de l’entorn proper i sortida a Vespella 
amb el maternals

Es participa a un seminari a la Garrotxa dintre les Jor-
nades d’educació infantil Rosa Sensat

Ambients de joc per treballar els diferents llen-
guatges

Projecte de literatura i creació de l’ambient 
literari
Projecte emocional d’escola
Projecte de menjador 
Continuïtat del conveni de col·laboració amb el 
Centre Ocupacional Sant Tomàs per tal de tre-
ballar el projecte d’escola verda 

Instal·lació d’osmosi a les aules i cuina 

Treball de reflexió i innovació pedagògica de 
tot l’equip educatiu mitjançant formacions diver-
ses

Oportunitat de l’equip educatiu d’adoptar un 
rol de formadores a proposició del CRP d’Osona.

Continuïtat del treball en xarxa amb entitats del 
municipi i de la comarca 

Implicació de l’AMPA en la realització d’activitats 
per als infants i les seves famílies

Construcció i posada en marxa de la pàgina 
web de l’escola, i la reactivació de la pàgina de 
Facebook 

Desenvolupament d’una enquesta de satisfacció 
a les famílies

Escoles Bressol
Municipals



d'educació
Servei

L’Escola de Música es dedica a la docència musical 
des de l’any 1980. Durant aquests anys, els estudiants 
que s’han graduat en els centres d’ensenyament 
superiors de música de Catalunya i d’altres països 
han obtingut molt bons resultats acadèmics. 

Destaca el fet que l’Escola Municipal de Música de Man-
lleu gaudeix de prestigi en el món de la docència musical. 
L’avala el gran nombre de reconeixements emesos tant per 
empreses privades com per entitats públiques, i la partici-
pació del centre en esdeveniments i festivitats locals. 

Els objectius per al curs 2014-15:
La fundació té una plantilla de 20 
professors de diferents especia-
litats per dur a terme la seva tasca 
pedagògica.

Singularitats i objectius

L’Escola és participativa i oberta.

Fonamenta l’ensenyament-apre-
nentatge de la música basant-se 
en la pràctica

Estimula l’esforç entre els alumnes 
per a superar-se, i implica les fa-
mílies en el procés d’ensenyament-
aprenentatge dels alumnes

Promou diverses tècniques 
pedagògiques i interpretatives, 
diferents estils i tipus de música

Proporciona una orientació 
acadèmica, vocacional i 
professional

Incentiva els valors de solidaritat, 
col·laboració, tolerància i respecte 
a l’altre

Durant el curs 2014-15 l’es-
cola ha tingut 260 alumnes 
d’entre 4 i 18 anys:

2 grups d’alumnes d’Inicia-
ció musical o sensibilització

12 grups d’alumnes de llen-
guatge musical (aprenen-
tatge bàsic, aprofundiment i 
aprenentatge avançat)

4 grups d’aprenentatge 
avançat d’informàtica musi-
cal

8 grups de cant coral

9 grups de combo modern, 1 
conjunt de cambra i 4 grups 
instrumentals

Tot un ventall d’instruments 
(piano, violí, viola, violoncel, 
guitarra, flauta, clarinet...)

Projecció:

Participació d’un grup d’instrumentistes a “Els Pastorets”

Col·laboració d’un grup d’alumnes a Ràdio Manlleu

Concerts de combos

Curs internacional de violoncel

Col·laboració amb l’escola de ballet M. Cinta

Cicle de Jazz de Manlleu

Manlleu porta cua

Audicions d’instruments

Classes magistrals

Sinestèsia. Música & Art

Concerts d’instruments

Concerts de cant coral

Participació d’alumnes en el lliurament dels premis de 
treballs de recerca

Participació d’alumnes en la inauguració del curs escolar

Concurs d’estudis de piano

Escola de Música



de participació ciutadana
Servei

Des del Servei de Participació Ciutadana es fomenta i potencia la participació ciutadana i l’acció comunitària, 
perquè la ciutadania s’impliqui en els processos i les actuacions del nostre municipi, que ajuden a millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

A més, es dóna suport a totes les entitats i associacions de Manlleu per afavorir la seva implicació en els actes del 
municipi. 

2a edició Engalanar aparadors amb flors per la 
Festa Major. Van participar-hi 16 aparadors.

9a edició INTERCANVI DE LLIBRES ALS BAR-
RIS DE MANLLEU i 3 activitats complementàri-
es: narracions de contes, a càrrec de mestres 
de l’Escola Bressol Els Picarols (60 assistents), 
concurs de microrelats, amb el lema “Imagina’t 
el teu barri”: 163 microrelats, i concurs de dibui-
xos, amb el lema “Què hi posaries al teu barri”: 
216 dibuixos 

ALTRES

2n any de participació a Viles Florides. 
L’Ajuntament de Manlleu va tornar a rebre el premi 
de dues flors d’honor.

Programa Temps X Temps. Aquesta iniciativa es 
basa en un intercanvi gratuït de serveis entre per-
sones que viuen o treballen a Manlleu. Parteix del 
principi d’ajuda mútua entre la ciutadania: els par-
ticipants ofereixen un servei i en reben un altre a 
canvi. 

71 persones inscrites el 2015 i 420 des de 
l’inici del programa.

140 persones han participat en els intercanvis 
individuals fets durant el 2015

Pel que fa als intercanvis, 474 durant el 2015 i 
2.440 des de l’inici.
S’han organitzat 20 activitats de grup. A cada 
una hi han participat aprox. de 10 a 20 persones.

Cavalcada de Reis

Suport a les associacions veïnals i participació ciutadana. 

Tenim Roba Estesa. Mercat d'intercanvi de roba infantil, 
juvenil i d'adults. Van participar-hi 252 persones a la 
primavera i 298 persones a la tardor.

“Programa de dinamització associativa 2.0” de la 
Diputació de Barcelona. Vam entrar al Portal digital 2.0  les 
95 entitats que hi havia en aquell moment inscrites i vam 
assessorar individualment 20 entitats.

ORGANITZACIÓ i IMPARTICIÓ DELS CURSOS

“Les novetats fiscals, laborals i comptables per a 
entitats i associacions”. Hi van assistit 100 persones de 
50 entitats

“Canvis fiscals, laborals i comptables”, curs teòric i 
pràctic. Hi van participar 24 entitats i 28 alumnes

“Llei de transparència i protecció de dades per a les 
entitats”. Hi van participar 17 entitats i 20 alumnes

3a edició del Concurs floral de balcons i finestres amb 
16 concursants

2a edició del Concurs fotogràfic de balcons i finestres, 
amb 11 participants



de joventut
Servei

Des del Servei de Joventut es fomenta la participació i es dóna suport a les activitats 
organitzades pels joves i per entitats de diferents àmbits: culturals, artístiques i 
musicals. 

Gestió de la Viatgeteca:

· Carnet d’estudiant internacional

· Carnet d’alberguista

· Professor a l’estranger

· Camp de Treball

· Voluntariat a l’estranger

· Informació d’estades d’idiomes

Sala d’exposicions de Can Patalarga. Conveni amb el Col·lectiu Artístic 
La Solitària, que va organitzar i programar 8 exposicions, amb un total 
de 792 visitants.

Tallers formatius per a delegats i delegades d’ESO i batxillerat, amb 
la participació de 27 delegats i delegades de 3 centres educatius de 
secundària de Manlleu: Escola Casals Gràcia, Institut Antoni Pous Argila  
i Institut del Ter.

5è Festival de cinema a la fresca de Manlleu. Projecció de 5 pel·lícules, 
botifarrada i concert inaugural.

Principals projectes i activitats impulsades el 
2015:

Suport a les associacions juvenils. Es van 
signar 3 convenis amb les entitats: Agrupament 
Escola i Guia Arrels, Fes-te Jove a través del 
Casal Popular Boira Baixa de Manlleu i l’Esplai 
de 4 a 6 de l’Associació de Veïns del Barri de 
l’Erm.

Curs de tabals amb la participació d’uns 16 
joves i amb la col·laboració dels tabalers de 
Manlleu. Curs perquè els joves tabalers que 
participen o es volen apuntar per participar a 
la Festa del Serpent del dia 14 d’agost, puguin 
aprendre i/o assajar.

Organització i gestió del casal d’estiu, amb la 
participació de 161 nens i nenes de 3 a 12 anys. 

Organització amb els tècnics de joventut de 
la comarca de la 1a “Jornada d’Orientació 
acadèmica i professional per a alumnes de 
4t d’ESO”. Participació: 130 alumnes de 4t 
d’ESO dels centres educatius de secundària de 
Manlleu: Escola Casals Gràcia, Institut Antoni 
Pous i Institut del Ter.

Xerrades informatives dels 5 CFGM que es fan 
als centres educatius de secundària de Manlleu i 
un taller pràctic d’un d’aquests cicles.



de promoció econòmica
Servei

El Servei d’Ocupació ha atès 1.840 persones, les quals han participat en accions de grup, han rebut entrevista 
individual, han assistit al club de feina o de seguiment o han estat candidates a ofertes de treball. 
D’aquestes persones ateses, 504 se’ls va atendre per primera vegada i 319 persones són de l’àrea d’influència de 
Manlleu (Roda, Collsacabra i Voltreganès)

El servei d’ocupació té 289 empreses registrades amb les que treballa. Durant el 2015 s’han fet 36 noves visites.
Durant el 2015, s'ha prestat servei a 164 empreses: s'han fet visites, s'han prestat serveis d'ocupació i formació i s'ha 
fet seguiment d'accions.
Concretament s’ha gestionat 253 ofertes de treball d’empreses, per a les quals s’ha contactat amb 602 persones i 
s’han contractat 173 persones.

· Curs d’activitats auxiliars de comerç:   
  290 hores, 15 alumnes    

· Curs de Fibra òptica: 32 hores, 8 alumnes

· Curs manipulació d’aliments:   
  16  hores,  69 alumnes 

· Cursos manipulació d’aliments: 4 cursos 

· Aula mentor:  12 matrícules formalitzades  

· Exàmens ACTIC: 79 (41 nivell bàsic, 28 nivell  
  mitjà, 10 nivell avançat) 

· Tallers Aula SEFED: 16 cursos, 50 alumnes

Competències transversals i bàsiques:
· Feinateca: 314 persones actives, 1.012 sessions     

· Assessorament individual: 2.852 persones    

· Sessions de grup: 364 sessions, 728 hores, 2.445 persones 

· Aula d’Autoaprenentatge 1.029 persones ateses

Serveis a les empreses

Accions de formació  
per a persones i empreses:

Projectes singulars

Treball als barris:       
· Dispositiu d’inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials: 3 persones

· Curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals:  9 alumnes + 1 docent

· Curs de monitor/a del lleure i socioeducatiu: 9 alumnes

· PO Coordinador/a actuacions ocupacionals: 1 persona

· PO Monitor/a de lleure i socioeducatiu: 8 persones

· PO Neteja a domicili per a la gent gran en situació de dependència i/o vulnerable: 1 persona

· PO Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals: 9 persones

· PO Treball socioeducatiu: 1 persona

· Tècnica dinamitzadora de comerç: 1 persona

· Tècnica educadora en medi obert: 1 persona

Persones contractades a través del Programa: 26 persones

Pràctiques laborals: 11 persones i 11 empreses

Ocupació



de promoció econòmica
Servei

L’any 2015 s’ha començat a desenvolupar una estratègia global de suport i dinamització a l’eco-
nomia social i solidària del territori. 

Amb la voluntat de donar visibilitat a aquest model, i amb la voluntat de reforçar les iniciatives existents i 
fomentar-ne la creació de noves, s'han desenvolupat diverses accions, entre les quals destaquen:

Aquesta feina ha estat gràcies al suport de l’Àrea de Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que ha subvencionat el projecte en el marc de la convocatòria de suport i acompanyament a 
la planificació estratègica. A més, a finals de 2015, també ens ha estat concedit un ajut per part del SOC 
en el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals, per poder treballar durant el 2016 
tot el referent a l’economia social i solidària.

Visita, inventari i elaboració del mapa de les iniciatives d’economia social i solidària de Manlleu: https://
situam.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=81086ce0a13847d4bf573740987b50f7 

Creació d’un espai de trobada regular entre les diferents iniciatives d’economia social i solidària de 
Manlleu. S’han realitzat 3 trobades al llarg de 2015.

Jornada de formació i sensibilització entorn l’economia social i solidària a Manlleu.

Jornada Desenvolupament local i economia social i solidària en el marc de la programació d’estiu de 
la Universitat de Vic, celebrada el mes de juliol al Museu del Ter.

Adhesió i participació a la Xarxa de Municipis per a l’economia social i solidària.

Suport individualitzat i assessorament a 2 iniciatives d’economia social i solidària de Manlleu: Mares-
mon i TAC Osona.

Contacte i trobada amb diferents agents destacats del sector: Xarxa d’economia solidària, Pam a 
Pam, Coop57, etc...

Participació en espais de transferència de coneixement organitzats per la Diputació de Barcelona.

Participació a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya celebrada el mes d’octubre al Recinte Fabra 
i Coats de Barcelona.

Economia 
Social i 
Solidària



de promoció econòmica
Servei

Com a accions de promoció del comerç seguim la línia de mostrar l’oferta comercial de qua-
litat, variada i moderna a través d’accions que ens permeten concentrar el comerç. 

Destaquem Esports

Mercat Municipal

Campanyes (326 establiments)

La Nit Encantada

Una festa en la qual el comerç es concentra 
en un recorregut comercial del centre i ofe-
reix productes, activitats, espectacle en un 
ambient festiu i en horari de nit. 

L’Espai Express

La botiga de les botigues de Manlleu, que 
aplega gairebé una cinquantena de boti-
gues en un original espai ubicat al centre 
de Manlleu, al costat de la pista de gel, i on 
tots el productes exposats estan a la ven-
da. Com a novetat d’enguany, s’hi ha afegit 
també un mercat d’art, on es poden trobar 
obres d’artistes locals.

Manlleu Galeria d’Art (MGA)

Una campanya que combina comerç i 
cultura i que té com a objectiu millorar la 
imatge comercial, fomentar l’ocupació de 
locals buits en venda o lloguer i donar a 
conèixer el  treball d’artistes manlleuencs 
de diferents disciplines, alguns d’ells amb 
projecció internacional i amb premis impor-
tants. Aquest any, la iniciativa ha comptat 
amb 7 locals, 15 artistes i unes 40 obres 
exposades.

4xM, Marató de relleus solidària
La recaptació́ resultant de les inscripcions, 
4.190€, va anar íntegrament destinada a una 
causa solidària, en aquesta 1a edició a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu – Nadons prematurs.

Fira de l'Esport
Amb 5.000 visitants, 19 estands de comerços 
i  9 estands de diferents entitats esportives de 
Manlleu.

Aula mercat
Segueix en la línia de ser un referent d’activi-
tats gastronòmiques, de productes de proxi-
mitat i d’hàbits d’alimentació saludable, com-
pletament alineada amb l’activitat del mercat 
municipal. 

Accions de promoció: 
· Porc i Cervesa Fira Gastronòmica

· Caminada gastronòmica

· Tasta’mmm de nit

· Els tallers de cuina en francès, Bon Appétit

· Cracks de la cuina

· Campanya Tu no ho llencis

Manlleu t’enamora   
· 150 establiments

La Nit encantada, nit de comerç 
· 120 establiments

Campanya foment de locals buits 
· 7 locals buits

Manlleu Galeria d’Art 
· 15 artistes

Express, espai pop up 
· 49 establiments

Comerç



Des del Servei d’Empresa treballem per a les empreses del territori i les persones emprenedrores. Oferim 
els serveis d’informació i orientació, assessorament tècnic, formació en gestió emresarial i suport a la 
consolidació de les empreses. També treballem per a la dinamització dels sectors d’activitat econòmica.

Destaquem Eines digitals

Creació empreses: 326

Treball en xarxa

Formació jornades: 134

Consolidació empreses: 204

Eines digitals
· Butlletí OPE Informa
· www.femxarxa.cat
· Blog manlleu comerç
· www.manlleuempreses.com
· SITUAM

Reempresa

7 cedents empresa, 10 reemprenedors, 5 processos 
acompanyats

Alfabetització digital emprenedors 
7 persones

Seguiment tècnic 
28 accions de seguiment a l’empresa creada

EXIT Comerç

5 empreses – 50 hores consultoria comercial

Carta de serveis

30 empreses - 300 hores consultoria 

Visites prospecció

62 empreses

Consultes d’empreses

41 empreses 

Pla acompanyament Innovacat: 2 empreses

Sensibilització emprenedoria

5 xerrades a centres educatius, 77 alumnes 
participants

Informació i orientació

77 accions d’informació i orientació

120 assessoraments tècnics a emprenedors

Projectes empresarials

44 projectes empresarials acompanyats

10 plans d’empresa finalitzats

18 empreses creades

AGROPRODUCTORS
· 15 empreses 
· 6 empreses Xarxa Km0 

MICROEMPRESES
· 20 empreses

Formació per a empreses i emprenedors
· 6  sessions formatives empresarials 
· 81 assistents

Jornades Tècniques Fira De Reis
· 53 empreses del sector agroramader

Assesorament, cadena valor i model 
de negoci
23 empreses, 12 anàlisi i 15 accions 
millora 

de promoció econòmica
Servei

Directori d’empreses manlleuempreses.com, el qual s’ha 
transformat en un directori més potent, amb geolocalització i com 
a part de l’aplicació municipal Situa’m.

Carta de serveis. Destaquem l’augment de la demanda amb 
un total de 30 empreses, a les quals s’ha assignat un consultor 
expert en l’àrea que l’empresa havia de millorar. 

Hem donat continuïtat al projecte d'assessorament Millora de 
la cadena de valor i disseny del model de negoci, un projecte ja 
iniciat al 2013. 

Som punt d’atenció REEMPRESA, un servei que posa en 
contacte, acompanya i assessora les persones que volen vendre 
la seva empresa (cedent) amb persones interessades a donar-li 
continuïtat (reemprenedor)

En relació amb la formació per a empreses i emprenedors, 
aquesta formació es porta a terme de manera conjunta amb les 
entitats de promoció econòmica de la comarca. 

En l’àmbit de la creació d’empreses, destaquem la posada en 
marxa d’una nova metodologia d'acompanyament, la roda de 
l'emprenedoria, que ajuda la persona emprenedora en la creació, 
la posada en marxa i en els primers mesos d'activitat de l'empresa 
amb un acompanyament proper, més a mida i d'acord amb les 
seves necessitats. Els principals resultats són: prestació de 197 
accions d’informació i assessorament a persones emprenedores, 
acompanyament a 44 projectes empresarials i creació de 18 
petites empreses. 

Empresa



de promoció econòmica
Servei

Fires i mercats

Badanadal
· 53.000 visitants

· 16.903 patinadors

· 52 activitats

La Fans Clàssic
· 100 visitants

· 42 vehicles

· 1 activitat

Porc i cervesa. Fira Gastronòmica
· 20.000 visitants

· 51 expositors

· 33 activitats

Mercats setmanals
· 5 activitats de dinamització

· 117 parades

Mercat de 2a mà
· 1.032 parades

Altres ocupacions de la via pública
· 85 llicències

BADADADAL (2014-2015): 13a. edició i nou rècord de patinadors: 
16.903 (un 10% més que en l’anterior edició). Un 32% dels patinadors 
són de fora de Manlleu i un 31% dels visitants vénen a patinar per 
primera vegada (un 12% més que l’any passat). El Badanadal acull 52 
activitats a diferents indrets de la ciutat.

LA FANS CLÀSSIC MANLLEU: l’Associació d’Amics del Motor Clàs-
sic Manlleu, arran d’un canvi normatiu i de legislació, deixa de fer ruta 
organitzada i transforma la trobada en una Vesparada (trobada de ve-
hicles clàssics) de 42 motos (38 menys que en l’anterior edició), al pg. 
del Ter.

PORC i CERVESA. FIRA GASTRONÒMICA: la 23a edició acull més 
de 20.000 visitants. Més de 1.500 persones han participat en les ac-
tivitats guiades i gastronòmiques. La festa ha acollit un total de 33 
activitats i 51 expositors (48 dels quals eren del sector gastronòmic i 
de restauració).

MERCATS SETMANALS: s’han gestionat un total de 117 parades, de 
les quals 5 configurem el col·lectiu de productes de proximitat (KMO-
sona). Es complementen amb 5 activitats de dinamització (Mercat Vi i 
Formatge, 2 tasts de productes KMOsona, espectacle Queviures, tas-
tet de caldo de Nadal).

MERCAT DE SEGONA MÀ: hi han participat més de 1.032 parades

ALTRES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES A LA VIA PÚBLICA: s’han 
tramitat i gestionat 20 llicències d’ocupació amb atraccions (Festa Ma-
jor i festes de diferents barris), 63 llicències d’ocupació per oferir un 
servei de terrasses de bar (12 més que l’any passat), 1 llicència per 
vendre castanyes i 1 llicència per exposar mercaderies al carrer.

Territori



L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES i  PROMOCIÓ ECONÒMICA 
està formada per un equip de 44 persones:

· l’equip polític de 4 regidors
· l’equip tècnic de 22 treballadors
· l’equip de gestió de 9 treballadors
· l’equip de conserges i manteniment de 9 treballadors 

humans i econòmics
Recursos

En l’àmbit econòmic, s’ha gestionat un pressupost total de 5.657.382,25€, dels quals un 51,53% han estat 
en despeses de personal (tenint en compte que inclou personal de programes subvencionats), un 30,11% en 
despeses corrents, un 11,26% en despeses de manteniment d’edificis i instal·lacions i un 7,11% en convenis i 
subvencions a entitats i associacions.

S’han assolit uns ingressos de 2.832.670,94€, provinents d’ajuts públics de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, així com d’ingressos de serveis prestats en educació, activitats esportives, mercats 
ambulants, mercat municipal, fires, accions empresarials.



Entitats
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
i VEÏNAL

 
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

FOMENT MERCANTIL i INDUSTRIAL DE 
MANLLEU

PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS MANLLEU

MANLLEU ASSOCIACIÓ BOTIGUERS (MAB)

ESPORTS
 
AGRUPACIÓ ESPORTIVA i CULTURAL MANLLEU

AGRUPACIÓ ESPORTIVA OCELLAIRE MANLLEU

ASSOCIACIÓ AUTOMODELISME MANLLEU TOT 
TERRENY

ASSOCIACIÓ MÓN SUBMERGIT D’OSONA

CLUB BÀSQUET MANLLEU

CLUB CICLISTA MANLLEUENC

CLUB ESPORTIU FARRÉS OFF-ROAD

CLUB HÍPICA MANLLEU

CLUB OLÍMPIC MANLLEU

CLUB PATÍ MANLLEU

CLUB TENNIS MANLLEU

GRUP EXCURSIONISTA MANLLEU

HOOK SCHOOL CLUB DE BOXA MANLLEU

MANLLEU ESQUÍ CLUB

PENYA BARCELONISTA MANLLEU

SOCIETAT DE CAÇADORS MANLLEU

SOCIETAT DE PESCADORS ESPORTIUS DE 
MANLLEU

UNIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA MANLLEU

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

COL·LECTIU ARTÍSTIC LA SOLITÀRIA

JOVENTUT OBRERA CRISTIANA (JOC)

MINYONS ESCOLTES i GUIES ST. JORDI DE 
CATALUNYA

COLLA GEGANTERA i GRALLERA DE MANLLEU

CORAL REGINA

CORDHOMES

GRUP DE DEFENSA DEL TER

GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU

GRUP SARDANISTA OCELLETS DEL TER

LLAMBROT TEATRE

NÀIADES-COR DE NOIES

PATRONAT DEL CASAL DE GRÀCIA

PENYA TAURINA MANLLEUENCA

TEATRE CENTRE MANLLEU ASSOCIACIÓ 
CULTURAL

EDUCACIÓ
 
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 SECCIÓ INSTITUT LA TEULERIA

APA ESCOLA EL CARME-VEDRUNA

APA ESCOLA PUIG-AGUT MANLLEU

FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ i 
DESENVOLUPAMENT-PROIDE

CULTURA

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 CULTURAL PRO-ATENEU DE 
MANLLEU

ASSOCIACIÓ D’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

BIG BAND DE MANLLEU

COLLA CASTELLERA NYERROS DE LA PLANA

Des de l'Àrea, volem agrair a totes les 
entitats i associacions l’organització i 
participació en les activitats de l’any 2015. 
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 en favor de la cultura i de 
Manlleu. 
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