
MEMÒRIA 2016



Presentació
Us presentem la memòria 2016 de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.

L’Administració ha de treballar per a persones informades, connectades i amb capacitat 
perquè puguin influir directament en les decisions públiques. Obrir governs significa cre-
ar, gestionar i fiscalitzar serveis públics per a la ciutadania i amb la ciutadania. L’objectiu 
d’obrir governs ha de ser, en tot moment, la millora de la qualitat de vida de les persones 
i la manera d’aconseguir-ho és, senzillament, fer-ho diferent. I creure-hi.

Aquesta és la memòria anual de 2016 de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 
Econòmica (ASPPE) de l’Ajuntament de Manlleu, des d’on es treballa per al desenvo-
lupament econòmic, social i cultural de les persones, empreses, comerços, entitats i 
associacions de Manlleu i de la seva àrea d’influència territorial.

Participació. Un govern obert és aquell que reconeix les capacitats i potencialitats de 
la ciutadania i per això l’escolta i coconstrueix polítiques públiques per al desenvolu-
pament humà. En aquest sentit, el desenvolupament d’espais d’innovació pública 
amb la coconstrucció publicoprivada i els projectes transversals entre els diferents 
serveis de l’ASPPE han de seguir sent la metodologia de treballar per a un desenvolu-
pament local i integral dels veïns i veïnes, la ciutat i el territori.

Col·laboració. L’administració té l’obligació, però tots i totes, és a dir, la ciutadania, 
tenim la responsabilitat. La coconstrucció publicoprivada no ha de limitar-se al debat, 
disseny i creació de de les polítiques públiques, sinó que és necessària la col·laboració 
en la implementació, el seguiment, l’avaluació i, si cal, la redefinició d’aquestes 
accions, projectes i polítiques públiques.

Transparència. Ni la participació ni la col·laboració de la ciutadania tenen sentit si la 
informació de què es disposa no és pública per a tots els actors implicats. En termes 
d’obertura i rendiment de comptes, aquesta memòria és un instrument més per 
justificar les accions desenvolupades en funció de les responsabilitats assumides al 
llarg de l’any 2016.

Principals espais d’innovació pública desenvolupats: 
-Projecte educatiu de ciutat (PEC)
-Fòrum Econòmic i Social (FES Manlleu)
-Lab Espai de Coworking Manlleu
-Taller de màrqueting públic de l’OPE

Principals projectes transversals entre serveis ASPPE:
-Manlleu Galeria d’Art (MGA)
-Projecte d’economia social i solidària (ESS)
-Catàleg de serveis per als centres educatius
-La Primavera (en)cantada: cultura, educació i comerç
-Centre de formació Integral a Manlleu: Educació i OPE

Govern obert: participació, col·laboració i transparència.



de cultura
Servei

Des del Servei de Cultura es dóna suport a les entitats, associacions 
i col·lectius, es coordinen activitats i es programen esdeveniments 
culturals.

Activitats i serveis:

Principals projectes i activitats de l’any 2016Col·laboració i suport a les entitats, associacions i col·lectius, mitjançant la 
coordinació i formalització de convenis amb aportació econòmica.

Suport en la cessió o lloguer en l’ús d’equipaments i instal·lacions municipals.

Suport en la cessió de material i infraestructures de forma gratuïta, per a la 
celebració d’activitats.

Suport en la difusió de les activitats en els espais de comunicació, en els mit-
jans de comunicació local (Ràdio Manlleu, ElTer.net i revista El Ter) i en les xar-
xes socials (facebook, twitter, instagram) i mitjans de comunicació comarcals.

Gestió de les instal·lacions i els equipaments:

· CASA DE CULTURA DE CAN PUGET

· SALA D’EXPOSICIONS DE CAN PUGET

· ESPAI CAN PATALARGA

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

Gestió cultural:

· Coordinar, fomentar, promocionar i afavorir la publicació i difusió de l’ac-
tivitat cultural, lúdic-festiu de la ciutat.

· Dinamitzar, coordinar i promoure l’agenda cultural municipal. L'agenda 
cultural és una base de dades actualitzada amb activitats i que informa 
dels actes que se celebren a la ciutat.

· Vetllar perquè les activitats que es portin a terme i els projectes que es 
desenvolupin tinguin com a objectiu la satisfacció i l’interès general de la 
població.

BADANADAL 
XXXIV CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 
37 participants

XXIX EXPOSICIÓ DE MOTOS 
CLÀSSIQUES i VEHICLES ANTICS 
DE MANLLEU. 7a Especial Sanglas i 
6a Trobada d’Strombers. Exhibició de 
motos i minicotxes. 
78 participants

XXII PREMI DE NARRATIVA CIUTAT 
DE MANLLEU 
7 obres presentades

19è CICLE DE JAZZ DE MANLLEU 
4 concerts, 1 classe magistral i 1 Jam 
Session

LA PRIMAVERA (EN)CANTADA - 
MANLLEU PORTA CUA. Concurs 
Internacional de Música Maria Canals. 
Amb la participació de totes les 
escoles i l'escola de música.

DIADA DE SANT JORDI

SINESTÈSIA 4. Música & Arts Visuals 
Visitants: 188 persones

2a edició MOSTRA D’ENTITATS 
MANLLEUENQUES D’ARREL 
TRADICIONAL 
9 entitats participants

FESTA MAJOR  
FESTA DEL SERPENT 
FES-TE JOVE

CATORZÈ FESTIVAL DE 
CURTMETRATGES DE MANLLEU

6a edició IDEA’T. Manlleu, Cultura i 
Gastronomia. 
2 activitats i 83 assistents.

1a SUBHASTA DE QUADRES. 
REGALA ART PER NADAL! 
63 obres subhastades, 40 obres 
venudes i 28 participants.

SALA EXPOSICIONS DE CAN 
PUGET 
12 exposicions organitzades 
Visitants: 3.044 persones

CONVENIS AMB ENTITATS i 
ASSOCIACIONS CULTURALS 
18 convenis signats



de cultura
Servei

La biblioteca pública de Manlleu és el servei  local d'informació que facilita l'accés a tot tipus de 
coneixement. 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. 

Aquest ha estat l’any d'obertura de la nova Biblioteca al del carrer del Pont. L'acte inaugural va ser el dia 14 
d’octubre de 2016.

Ara ocupa un espai de 1.866m2, que aglutina les dues biblioteques existents fins al moment. 

Els principals objectius per al 2016 han estat:

Preparar el fons bibliogràfic per al trasllat i reorganitzar la 
col·lecció a la nova biblioteca. Fusionar els fons de les dues 
biblioteques de Manlleu.

Reorganitzar les tasques de l’equip de treball pensant en 
el nou equipament.

Definir el disseny de la nova imatge corporativa de la Bi-
blioteca i incloure-ho al Pla de comunicació de la biblioteca.

Les activitats que fa la biblioteca són:

Club de lectura de narrativa

Hora del conte

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.

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 des de la 
Memòria Digital de Catalunya.

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

Resultats:

Visites: 39.530 usuaris

Documents prestats: 23.798

Usuaris inscrits: 7.396

Fons documental: 39.702 documents i  100 subscripcions 
de revistes i diaris.

Connexions a Internet amb  “Internet i +”: 3.097 i Wifi: 5.717

Activitats de dinamització cultural i visites escolars: 154, 
amb una assistència de 5.578 persones.

Biblioteca Municipal
de Manlleu BBVA



de cultura
Servei

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

El Museu del Ter treballa en els àmbits de la recerca docu-
mentació, l’educació, el turisme, la custòdia, la divulgació 
i la dinamització cultural. 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 Immate-
rial de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional 
i la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

Durant l’any 2016 el museu ha organitzat 10 exposicions 
temporals, de les quals 7 de producció pròpia. D’entre 
elles aquestes exposicions, destaquem: 

“La fotografia de Cintet Rifà Anglada. Una mirada 
etnogràfica (1900-1930)”.

“Antoni Pous, de Manlleu al món”, amb motiu dels 
40 anys de la mort d’aquest poeta, traductor i activista 
cultural manlleuenc.

“El Ter mor al Mediterrani. Fotografies de Sergi 
Cámara”, una exposició sobre el drama dels refugiats 
que va ocupar els exteriors del museu.

“30 anys de festivals flamencs a Manlleu”, amb motiu 
del 30 aniversari de la Penya Flamenca de Manlleu.

“Una història a la intempèrie: Les fàbriques de Gallifa”, 
sobre l’antiga fàbrica de riu del Voltreganès.

“Francesc d’Assís Pujol. Dibuixant Manlleu”, amb 
motiu dels 100 anys del naixement d’aquest polifacètic 
manlleuenc.

Activitats educatives

En les activitats educatives del Museu del Ter han participat en-
guany 9.120 alumnes dels diferents cicles. En aquest àmbit cal 
destacar dues grans línies d’actuació. D’una banda, les activitats 
(tallers, sortides, visites guiades, etc.) pròpies de l’oferta educa-
tiva del museu, i de l’altra, els projectes singulars desenvolupats 
amb els centres educatius del nostre entorn, entre els quals 
destaquem el desplegament del projecte MagneTer amb l’Institut 
del Ter per al desenvolupament d’un projecte educatiu innovador, 
de qualitat i atractiu; el projecte Faig, amb la realització d’activitats 
d’aprenentatge-servei amb el col·legi La Salle de Manlleu, o el 
projecte Instituts Vora-Ter, entre d’altres.

Activitats 

Bates blaves és el títol de l’espectacle 
que les nits d’estiu s’ha pogut veure 
al museu, produït conjuntament amb 
la companyia Corcia Teatre. Més de 
1.400 espectadors.

El Centre d’Estudis dels Rius Medi-
terranis del Museu del Ter s’ha inte-
grat a la UVic. 

Cicle de 12 sortides naturalistes “La 
descoberta dels ecosistemes natu-
rals de la comarca d’Osona”. 

Activitats de recuperació, digitalitza-
ció i documentació de fons fotogrà-
fics manlleuencs, com el taller “Des-
vetllem la memòria del fons fotogràfic 
Rafael Rueda”, o Joaquim Salarich, o 
la recuperació dels fons fotogràfics de 
Josep Costa “Dientes”. 

“El diumenge a la vora del Ter” 

Programa de 16 visites teatralitzades 
“l’Esperit del Ter” principalment du-
rant els mesos d’estiu.

Com cada any, 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.

Participació a la 4a Mostra de Cinema 
Etnogràfic de la Direcció General de 
Cultura Popular. 

Museu del Ter

En el conjunt de les activitats públiques del museu durant l’any 
2016 han participat 25.437 usuaris: 

Visitants individuals:            2567 
Visitants en grup:                 3125
Escoles :                    9210
Exposicions temporals:       4169
Activitats:                     6366



comunicació
Mitjans de 

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

Els mitjans de comunicació de Manlleu continuen amb l’objectiu 
d’afavorir la cohesió i la participació social. També vetllen per oferir 
una informació local rigorosa i veraç. Són un reflex de la diversitat i 
el dinamisme de les entitats i de la ciutadania de Manlleu. 

Impacte dels mitjans de comunicació en xi-
fres: el 2016

El podcast dels programes, a través de l’apli-
cació gratuïta ivoox, ha permès a 2.125 usu-
aris descarregar o bé escoltar programes. 

El portal d’informació www.elter.net ha cres-
cut notablement i ha registrat 406.371 visi-
tes i 176.770 usuaris únics.

El web www.radiomanlleu.cat ha registrat 
31.284 visites i 12.246 usuaris únics, i així ha 
millorat les xifres de l’any anterior. 

S’ha donat una empenta definitiva i amb més qualitat a les 
emissions des de l’exterior amb programes especials pel Dia 
Mundial de la Ràdio, per Sant Jordi, per la Mostra d’entitats i per 
Porc i Cervesa, Fira Gastronòmica.

Els col·laboradors dels mitjans van ser uns dels protagonistes 
de la Primavera (en)cantada. 

Ràdio Manlleu va rebre la visita de la Llar Residència de Salut 
Mental i va fer dos debats: Dia de la Dona Rural i Dia dels Drets 
dels Infants. Els dos programes de l’emissora vinculats a la cul-
tura andalusa van impulsar sengles ‘Zambombas flamencas’. 

En millora tecnològica, es va incorporar una nova taula de so 
a l’estudi 2.

La graella ha incorporat els programes Backstage, el concurs 
S’acaba el temps, i Salut i consciència.

Altres col·laboracions: amb el FAIG de La Salle. Dos alumnes 
manlleuencs, Fàtima Essabar i Ivan Duran, han fet l’estada a 
l’empresa i Albert Vilella, graduat en Periodisme, ha començat 
pràctiques extracurriculars. Els mitjans també van participar 
com a relators al FES Manlleu i la selecció musical de Porc i 
Cervesa i de l’Espai Express.

Principals projectes i activitats del 2016

Revista El Ter

Un nou disseny, que ha implicat no solament un 
canvi de format, sinó també una redistribució dels 
continguts amb una nova jerarquització i un dis-
seny renovat de les tipografies, juntament amb 
la nova disposició i utilització del material gràfic. 

XIFRES
· 600 exemplars
· 190 subscriptors
La revista es fa arribar gratuïtament a totes les 
biblioteques públiques d'Osona nord.

OBJECTIUS
Cal destacar la voluntat d'obrir la revista a un 
nou públic, aconseguir un major nombre de 
subscriptors i augmentar el nombre de vendes. 

A les xarxes socials ha crescut la presència. La pà-
gina a Facebook elter.net té 1.901 seguidors. La pà-
gina de Ràdio Manlleu té 357 seguidors. El twitter @
elterpuntnet té 2.575 seguidors i @EsportsRmanlleu 
en té 1.124. El nou Instagram, estrenat pel setembre 
del 2015, aglutina 524 seguidors.



d'esports
Servei

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

Gestionar i millorar els diferents equipa-
ments 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’esdeveni-
ments 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 
requeriments normatius en l’àmbit fiscal, la-
boral 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 desen-
volupament de programes específics de 
salut.

Assignació de beques esportives a joves 
en risc d’exclusió social.

Organització del curs formatiu d’autopro-
tecció 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 
funcionament de les instal·lacions.

Desenvolupament de la diada de l’esport 
amb tots els cursos de primer de primària 
de les diferents escoles de Manlleu.

Promocionar i fer present l’esport i la pràc-
tica física saludable entre la població de 
Manlleu.

Principals projectes i activitats del 2016

Objectius:

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

Organització de la 2a Marató per Relleus Solidària 4xM, 
juntament amb el Club Olímpic Manlleu.

Reconeixements al Mèrit Esportiu 2016 dels esportistes i 
equips més destacats de Manlleu.

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

Atorgament de 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.

Organització del curs de certificació professional de 
socorrisme aquàtic, juntament amb el servei d’ocupació de 
l'OPE.

Acollir esdeveniment esportius de rellevància, com la Copa 
d’Espanya de Ciclocròs, la Bicicims, curses atlètiques o el ral·li 
Osona de clàssics.



d'esports
Servei

Principals projectes i activitats del 2016

Camp d’esports municipal

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

Canvi de la gespa artificial d’un dels camps.

Acollir les activitats esportives continuades i 
puntuals de l’AEC.

Pavelló municipal d’esports

Ampliació dels horaris d’obertura de la 
instal·lació  per donar cabuda a les ne-
cessitats creixents de les entitats.

Acollir les diferents lligues esportives i 
coordinar els horaris dels partits.

Acollir actes esportius i culturals pun-
tuals de diferents entitats de Manlleu.

Acollir grans esdeveniments espor-
tius: Final 4 Europea, Torneig BBVA bàs-
quet Sant Julià.

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

Resultats

900 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 276 cursos de natació regulars (92 per trimestre).

Oferta de 28 cursos de natació d’estiu.
Usuaris de cursets anuals:

· 1.704 cursetistes escolars
· 1.347 cursetistes particulars
· 59.000 accessos anuals a la piscina coberta

· 1.850 abonats a final d’any

Piscina estiu:

· 4.128 entrades venudes 
· 433 entrades especials de col·lectius venudes

· 322 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 socorrisme aquàtic. 

Curs de certificació professional en socorrisme aquàtic. 

Activitats aquàtiques puntuals 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 especials, amb la 
cessió d’ús dels espais.

Millora del manteniment i de la gestió de la piscina d’estiu, amb 
la planificació d’inversions importants en la millora del tractament de 
l’aigua de bany i el canvi del terra de les platges.

Equipaments municipals



d'educació
Servei

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

Durant el 2016 s’ha posat en marxa el Projecte educatiu de ciutat (PEC), un procés participatiu que ha arrencat amb 
una àmplia i compromesa participació de la ciutadania i amb un gran consens ciutadà i polític. S’han portat a terme 
dues sessions participatives obertes a tota la població, la presentació del PEC i el I Fòrum educatiu local.

Es van signar 10 convenis de col·laboració amb les escoles de primària, els centres de secundària, el centre de for-
mació d’Adults Martí i Pol i l’Associació Educativocultural l’Ordit.

El servei gestiona les dues escoles bressol municipals, l’EBM Colors i l’EBM Els Picarols. També es vetlla pel man-
teniment dels edificis dels centres municipals i de les escoles públiques.

Projectes i activitats:
Oficina Municipal d’Escolarització
· Procés de preinscripció i matrícula de P3 i 1r 

d’ESO: entrevistes a 59 famílies per començar P3; 
elaboració del tríptic de l’oferta escolar.

· Pla d’acollida d’escolarització: s’han escolaritzat 
105 alumnes d’incorporació tardana.

· 7 Comissions de garanties d’admissió en coordi-
nació amb Inspecció Educativa i els centres escolars.

Prevenció i abordatge de l’absentisme escolar

Pla educatiu d’entorn
· Tallers de suport a la tasca escolar: 17 persones vo-

luntàries han atès 19 grups d’alumnes, amb un total 
de 137 alumnes atesos de totes les escoles de Man-
lleu.

· Auxiliars de P3: 15 nois i noies voluntàries de Man-
lleu, que parlen català i amazic, han donat suport als 
10 grups de P3 de totes les escoles durant tot el mes 
de setembre. 

· Acompanyament als estudis postobligatoris: 14 es-
tudiants de batxillerat i cicles formatius s’han be-
neficiat del reforç escolar a càrrec de tres persones 
voluntàries; 43 joves han rebut suport per tramitar la 
beca d’estudis postobligatoris no universitaris.

· Xarxampa: 7 activitats formatives per a pares i ma-
res amb una mitjana d’assistència de 25 persones; 
bicicletada familiar pel medi ambient amb 180 par-
ticipants; Rodajocs al pati de l’Institut del Ter, amb la 
participació de 200 persones; Marató de TV3, amb 
participació de totes les AMPA; cantada de carame-
lles amb nens i nenes de totes les escoles.

· Patis Oberts a l’escola Puig-agut amb una mitjana 
d’assistència diària de 65 infants.

Conveni acadèmic-laboral amb el Departament d’En-
senyament, per al desenvolupament de pràctiques a 
l’empresa d’uns 40 alumnes de 3r i 4t d’ESO de dife-
rents centres de Manlleu. 

Premis a l’excel·lència: beques als millors currículums 
de batxillerat i premis als  millors treballs de recerca.

Catàleg d’activitats per als centres educatius de 
Manlleu: oferta de 147 propostes d’activitats diferents 
i 3.964 alumnes beneficiats, de Primària, ESO, Batxi-
llerat, PFI i cicles formatius.

Sardana a l’escola: 431 alumnes de 3r i 4t de primària 
han fet el taller i la ballada a la Diada de Sant Jordi.

Concurs de dibuix per la Diada de Sant Jordi, amb la 
participació de 1.358 alumnes d’educació infantil, pri-
mària i secundària.

Dos mòduls del Programa de formació i inserció (PFI-
PTT) per a joves (hoteleria i pastisseria): 30 joves ate-
sos. 



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 Picarols, gestionada per Suara 
Cooperativa. Ambdues escoles es coordinen per treballar aspectes comuns.

L’Escola Bressol Municipal Colors ha tingut 65 alumnes 
escolaritzats i 8 alumnes a l’Espai Colors.

L’Escola Bressol Municipal Els Picarols, ha tingut 95 infants 
matriculats.

Activitats destacades:
Activitats destacades:

Projecte d’espectacles.

Treball d’espai temàtic a la sala polivalent.

Oferta de diferents espais educatius: Espai Colors, Espai Na-
dal i Espai Setmana Santa. 

Continuïtat del projecte d’anglès.

Continuïtat del projecte hort-escola.

Els maternals treballen el protagonista de l’escola. 

Projecte Desendolla’t. L’escola se suma a l’estalvi energètic.

Conveni amb La Salle Manlleu. Es participa en el projecte FAIG.

Consolidació del model d’escola familiar.
Treball en xarxa amb diferents entitats del municipi i comarca.

Coordinació amb l’AMPA i organització de diferents activitats. 

Tallers de: massatge infantil, pintar cares, curs de natació, etc.

Descoberta de l’entorn proper i sortida a Mas Can Pic de Ta-
radell.

Col·laboració i participació en l’organització de la Jornada 
Serveis a la Comunitat de l’INS Antoni Pous i Argila.

Millora en els canals de comunicació amb les famílies mitjan-
çant facebook, instagram, correu electrònic...

Creació d’un nou espai: l’aula fosca amb una taula de llum per 
poder treballar les ombres, transparències, llum... 

Racó de la biblioteca.

Elevat nivell de satisfacció de les famílies, recollida en 
l’enquesta de satisfacció de les famílies.

Implementació de la plataforma virtual KinderTic, com a eina 
de comunicació amb les famílies.

Augment de matrícules.
Implicació i millora pedagògica de l’equip educatiu.

Continuïtat i millora dels projectes transversals: literatura, 
escola verda i la incorporació del projecte de menjador.

Projecte de col·laboració amb el Centre Ocupacional Sant 
Tomàs, Sambucus i Mares Món en benefici d’El Sarró.

La continuïtat del treball en xarxa.

Participació d’alguns membres de l’equip en el grup impulsor 
del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).
Implicació de l’AMPA en el desenvolupament d’activitats per 
als infants i les seves famílies.

Treball de cura i respecte vers l’estètica dels materials i els 
espais en l’organització de les aules per ambients de joc.

Treball de reflexió i innovació pedagògica continuada de tot 
l’equip educatiu mitjançant formacions diverses i reunions de 
reflexió pedagògica.

Oportunitat per a l’equip educatiu de continuar desenvolupant 
el rol de formadores a proposició del CRP del Berguedà, de 
l’Institut Antoni Pous, de l’EBM Colors i de l’EBM Can Riva de 
les Masies de Voltregà.

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. 

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 i l'apre-
nentatge de la música basant-se 
en la pràctica per grups i a nivell 
individual.

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

Promou diverses tècniques peda-
gògiques i interpretatives, dife-
rents estils i tipus de música.

Proporciona una orientació acadè-
mica, vocacional i professional.

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

Durant el curs 2015-16 l’es-
cola ha tingut 230 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 i calendari d’activitats:

Participació d’un grup d’instrumentistes a “Els Pas-
torets”.

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

Concerts de combos.

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

Cicle de Jazz de Manlleu, Jam Session i actuacions.

La Primavera (en)cantada. Manlleu porta cua. Con-
curs Internacional de Música Maria Canals.

Audicions d’instruments.

Classes magistrals.

Sinestèsia 4. Música & Art.

Concerts d’instruments.

Concerts de cant coral.

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

Participació d’alumnes a la inauguració del curs 
escolar.

Concurs d’estudis de piano.

Curs Internacional de Violoncel.

Participació d’alumnes a Porc i la Cervesa, fira 
gastronòmica.

Concert Cant Coral C3,C4, D1-D4 col·laborant amb 
els Amics de la Música de Manlleu.

Les Ampas de Manlleu amb la Marató de TV3, 
actuació de combos.

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.

Des del servei es dóna suport a les associacions de veïns i veïnes i es van signar 6 convenis. 
També es dóna suport a totes les entitats de Manlleu dinamitzant el portal d’entitats i 
organitzant cursos de formació.

PORTAL D’ENTITATS
www.entitatsmanlleu.cat 
Dinamització del portal format per 
94 entitats actives.

PROGRAMA TEMPS X TEMPS

És un intercanvi gratuït de serveis entre 
persones que viuen o treballen a Manlleu. 
Els participants ofereixen un servei i en 
reben un altre a canvi. 

38 persones inscrites el 2016 i 450 
des de l’inici del programa.

150 persones han participat en els 
intercanvis individuals fets durant el 
2016.

Pel que fa als intercanvis, 594 durant 
el 2016 i 3.034 des de l’inici.

S’han organitzat 17 activitats de 
grup. A cada una hi han participat 
aprox. de 10 a 20 persones.

Intercanvi de roba: a la primavera 
hi havia un miler de peces de roba 
i complements i van participar-hi 
aprox. 250 persones. A la tardor hi 
havia també un miler de peces de 
roba i complements i van participar-hi 
aprox. 300 persones.

PROCESSOS PARTICIPATIUS

Noves nomenclatures: desenvolupament del 
procés participatiu en el qual es demanava a la 
ciutadania que votés les noves nomenclatures 
que els nens de primària van aportar, per canviar 
el nom de 3 carres de Manlleu, els quals tenien 
nom de persones de l’època franquista.

Passeig del Ter: hem iniciat el procés participa-
tiu per definir el futur del passeig del Ter.  

· Conèixer els usos actuals que la ciutadania de 
Manlleu fa del Parc del Ter i identificar quines 
són les oportunitats i deficiències.

· Projectar els escenaris de futur del Parc i 
identificar les estratègies i directrius que han 
d’orientar les futures actuacions que es puguin 
fer en aquest àmbit.

· Reforçar els vincles de la ciutadania amb el 
Parc i donar una dimensió pedagògica al pro-
jecte.

POUM: s’ha col·laborat amb Serveis Territorials 
en el seu disseny i posada en marxa.

CURSOS PER ENTITATS

Noves estratègies de comunica-
ció digital per aconseguir l’èxit. 
Curs teòric i pràctic, dirigit a les 
entitats de Manlleu, en el qual van 
participar 6 entitats i 10 alumnes.

ALTRES ACTIVITATS

Cavalcada de Reis, amb la parti-
cipació de diferents col·lectius i un 
gran nombre de voluntaris.

Tercer any de participació a Viles 
Florides, projecte impulsat per 
la Confederació d’Horticultura 
Ornamental de Catalunya - 
CHOC. L’Ajuntament de Manlleu 
va tornar a rebre el premi de 
dues flors d’honor.

4a edició del Concurs floral 
de balcons i finestres. Aquest 
any es va celebrar dins de les 
activitats de La primavera (en)
cantada. Hi van participar-hi 20 
balcons i finestres. El jurat va 
estar format per 2 persones de 
comerços de flors.

3a edició del Concurs fotogràfic 
de balcons i finestres, en el qual 
van participar-hi 12 persones. El 
jurat va estar format per personal 
del Grup Fotogràfic Manlleu.



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

Tallers formatius per a delegats i delegades d’ESO, amb la participació 
de 52 delegats i subdelegats de 3 centres educatius de secundària de 
Manlleu: Escola Casals Gràcia, Institut Antoni Pous i Institut del Ter.

6è Festival de cinema a la fresca de Manlleu. 306 assistents.
Projeccions de cinema a la fresca, als jardins de Can Puget. 
Projecció d’una sessió infantil i projecció de 4 pel·lícules amb format de so-
par més pel·lícula. 

També es va donar informació a la ciutadania de totes les activitats juvenils  
(de 13 a 17 anys) programades a Manlleu durant l’estiu 2016.

Els principals projectes i activitats impulsades 
el 2016 per aquest servei han estat:

Suport a les associacions juvenils. Es van 
signar 2 convenis amb les entitats: Minyons 
Escoltes i Guies de Sant Jordi de Catalunya 
(Agrupació Escolta i Guies Arrels)  i l’Esplai de 4 
a 6 de l’Associació de Veïns del Barri de l’Erm.

Curs de tabals amb la participació de 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 170 nens i nenes de 3 a 12 
anys. 

Organització amb els tècnics de joventut de 
la comarca de la 2a “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.

9 xerrades informatives als CFGM que es 
fan als centres educatius de secundària de 
Manlleu i al PTT.



de promoció econòmica
Servei

El servei d’ocupació treballa per a la millora de la formació i ocupació de les persones 
a Manlleu i territori per a contribuir al desenvolupament econòmic local.

El servei d’ocupació ha atès 2.042 persones (1.823 
són de Manlleu), les quals han participat en accions 
de grup, han rebut entrevista individual, han assistit al 
club de feina o han estat candidates a ofertes de tre-
ball. 640 persones van ser ateses per primera vegada: 
456 són de Manlleu i 49 de l’àrea d’influència de Man-
lleu (Roda, Collsacabra i Voltreganès) i 135 de la resta 
de la comarca.

Feinateca: 446 persones actives, 1.079 sessions     

Assessorament individual  3.440  persones    

Sessions de grup: 186 sessions, 411 hores,  
898 persones 

Aula d’autoaprenentatge 1.398 persones ateses   

El servei d’ocupació té 384 empreses registrades 
amb les quals treballa. Durant 2016 s’ha contactat 
amb 95 noves empreses.
En total s’han fet 325 actuacions amb les empre-
ses col·laboradores del servei: primera visita, su-
port en la definició de llocs de treball, seguiment 
d’accions, gestió d’ofertes, suport en la tramitació 
d’ajuts i subvencions, etc.

Formació ocupacional: 520 hores, 30 alumnes    
Curs manipulació d’aliments: 4 hores, 30 alumnes 
Curs bàsic d’al·lèrgens 4 hores, 8 alumnes.
Formació bàsica d’Instal·lació, configuració i man-
teniment de xarxes. 65 hores, 12 alumnes.
Aula mentor: 18 matrícules formalitzades  
Exàmens ACTIC: 66 (33 nivell bàsic, 30 nivell mit-
jà, 3 nivell avançat)
Formació contínua: 17 cursos per a persones tre-
balladores, en les quals han participat 115 perso-
nes.  

Persones

Ocupació

294 ofertes gestionades     

655 persones entrevistades

272 persones contractades

Empreses i persones - Ofertes de feina

Empreses Formació per a empreses i persones



de promoció econòmica
Servei

El servei d’ocupació ha participat en diversos projectes 
singulars en àmbits i col·lectius diversos per donar co-
bertura a les diferents necessitats i perfils socials de la 
ciutat i territori.

Treball als barris: 
S’han atès 256 persones vinculades al dispositiu d’in-
serció i d’aquestes, 55 han trobat feina.

S’han contractat 25 persones amb perfils diversos en 
la convocatòria de Treball als Barris. 

Curs de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, 
locals i domicilis, 312 hores, 9 alumnes participants.

Curs de Manteniment d’edificis i instal·lacions de fibra 
òptica, 348 hores, 9 alumnes participants.

L’Ajuntament ha contractat 49 perso-
nes en diferents convocatòries de pro-
grames ocupacionals.

Programa Tu Pots Fer-ho, 21 persones participants.

Ocupació a la indústria local:

Curs de tècniques comercials, 200h, 15 alumnes.

Curs de soldadura, 350h, 15 alumnes.

Curs de mecanització, 350h, 15 alumnes.

Joves per a l’ocupació:

Curs soldadura i mecanització. 200h. 12 alumnes.

Iniciació a la cuina 200h. 12 alumnes.

Operari/ària de magatzem 200h. 12 alumnes.

Auxiliar de comerç de producte fresc 200h. 12 alumnes.

Tasques auxiliars de restaurant i bar 200h. 12 alumnes.

Accions de sensibilització als alum-
nes de secundària sobre economia 
social i solidària, 53 alumnes parti-
cipants.
219 persones han participat en acci-
ons d’orientació vinculades al projecte.

*Més informació a l’apartat d’ESS

Persones joves contractades en el marc del programa: 
12 persones
Empreses beneficiàries del programa: 11

Ocupació

PROJECTES SINGULARS: Programes ocupacionals: Projectes comarcals:

Projectes innovadors i 
experimentals. Economia social i 
solidària:

Fem ocupació per a joves:



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

Destaquem

Destaquem

Premis INNOVACAT, es premia el di-
namisme i la innovació empresarial 
i social.
En la 6a edició hi han participat un to-
tal de 32 empreses, 26 de les quals de 
la comarca. 

Reempresa
Aquest 2016 s’ha fet un nou pas amb la signatura d’un nou conveni 
amb la Diputació de Barcelona per als anys 2016 – 2019 per a l’en-
fortiment del servei i per a la cobertura d’un àmbit d’actuació supra-
municipal.

Taula d’Indústria
S’ha participat activament dins del ca-
pítol d’indústria, en  l’organització del 
1er  Fòrum Econòmic i Social de Man-
lleu (FES Manlleu), esdeveniment en 
el qual han participat tots els agents 
implicats en el desenvolupament eco-
nòmic local.

Pla d’acció de dinamització de polígons industrials de Manlleu. Des-
taquem la redacció del pla d’acció que marca les línies d’actuació per 
dinamitzar l’activitat econòmica, infraestructures i serveis que els empre-
saris de Manlleu ubicats als polígons necessiten per millorar la competiti-
vitat dels seus negocis, per generar valor i crear llocs de treball. 
S’ha dissenyat una WebApp per a dispositius mòbils que complemen-
ta el directori d’empreses Manlleu empreses.

de promoció econòmica
Servei

Sensibilització a l’emprendre a joves i es-
colars.

· 8 xerrades a centres educatius.

· 189 alumnes participants.

Informació i orientació per crear una empresa:

76 accions d’informació i orientació a 65 per-
sones emprenedores.

Assessorament en el procés de creació i 
posada en marxa de l’empresa.

145 assessoraments tècnics a 82 persones 
emprenedores.

Projectes empresarials acompanyats 

· 34 projectes empresarials acompanyats.

· 9 plans d’empresa finalitzats.

· 17 empreses creades.

Alfabetització digital per a persones em-
prenedores.

9 persones emprenedores que han rebut ser-
veis d’alfabetització digital. 

Seguiment tècnic 

17 empreses que han rebut seguiment tècnic 
a l’empresa creada.

Informació i assessorament a les empreses

78 accions a empreses de temàtica empresa-
rial variada.

Carta de serveis

23 empreses i 230 hores d’assessorament 
portades a terme.

Formació per a empreses i emprenedors

· 5 sessions formatives empresarials.

· 88 persones assistents.

Prospecció d’empreses

51 visites de prospecció a les empreses de 
Manlleu.

Reempresa

· 6 empreses cedents

· 15 persones reempreendores

· 17 processos cedents acompanyats

Eines digitals

· www.femxarxa.cat

· Butlletí digital femxarxa

· www.manlleuempreses.com

· SITUAM

Empresa



de promoció econòmica
Servei

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

Campanyes comerç 

Manlleu t’enamora 
Contribueix a  donar més visibilitat al comerç de Manlleu i a promo- 
cionar l’activitat cultural La Primavera (en)cantada a través d’una  
imatge comuna que decora els aparadors dels comerços,  
durant la primavera.  
 · 150 establiments

La Nit Encantada, nit de comerç
El divendres 21 de maig, de les 8 del vespre i fins a les 12 de la 
nit, comerç, espectacles, música, gastronomia es concentren al 
centre de Manlleu per donar a conèixer el potencial comercial de 
Manlleu,  una oferta que està al dia, moderna, àmplia i variada.

 · 110 establiments comercials i de restauració  
 · 63 establiments dins del recorregut de la Nit Encantada 
 · 57 establiments de fora del recorregut que es van  
   desplaçar i 4 locals buits ocupats

Campanya foment de locals buits: Manlleu Galeria d’Art. Man-
lleu Galeria d’Art és una iniciativa que combina comerç i cultura. 
Del 5 de novembre al 8 de gener locals comercials buits, en venda 
o lloguer, s’han convertit en 9 galeries d’art efímeres, amb exposi-
ció d’obres de diferents artistes de Manlleu.
 · 9 galeries  
 · 16 artistes   
 · 22 peces exposades

Comerç

Espai Express, pop up Store (7a edició)
L’Express és l’aparador de les botigues de 
Manlleu, la botiga de les botigues, un espai 
efímer i original que durant la campanya de 
Nadal concentra l’oferta comercial de Manlleu i 
l’acosta als visitants que venen a la pista de gel.
 · 47 comerços participants 
 · 2.927 productes gestionats

Mercat d’Art 
 · 24 artistes 
 · 20 obres venudes 

Retail Tour Viena  
Recorregut guiat de la mà d’un expert en Retail 
per diferents circuits comercials urbans de Viena 
per conèixer diferents formats i conceptes de 
comerç, identificar noves tendències i provocar 
reflexió sobre la nostra botiga.
 · 15 comerços participants



El Mercat Municipal, per la seva situació, està actuant com a motor de desenvo-
lupament econòmic, social, urbà i sostenible del barri de l’Erm, i contribueix  a 
la transmissió d’una sèrie de valors que ultrapassen la seva activitat purament 
econòmica: la sostenibilitat, el consum responsable, la integració o la salut. 

Els eixos vertebradors estan ben definits: ser difusors de bones pràctiques culinàries i dietètiques, mitjançant la 
sensibilització i formació, la posada en valor de la cultura gastronòmica i els productes locals i de proximitat, i la 
funció de socialització, motor de relacions socials i de dinamisme per la ciutat.

Accions de promoció 2016

de promoció econòmica
Servei

Sardinada popular 

100 racions venudes.

3a Caminada gastronòmica

150 participants.

1r Dinar de llençats

· 175 plats servits.

· 441,30 quilos de menjar recollits pel banc d’aliments  
  El Sarró.

· 40 comerços participants.

· 390 quilos de menjar espigolat als comerços.

Porc i cervesa, fira gastronòmica.

3a edició Tasta’mmm de nit.

· 15 comerços participants.

· 5.500 tapes venudes.

Tallers de cuina (pastisseria, de mercat, en idiomes, 
d’aprofitament, tallers infantils “els cracks de la cuina”.

· 62 tallers.

· 1.242 participants.

Mercat de cultura

· Coral Infantil Clavé XXI (tutelada pel Palau de la Música 
Catalana).

· 35 nens i nenes de 6 a 12 anys.

· Participació en actes i esdeveniments de la ciutat.

· Cicle Òmnium Cultural i Biblioteca Municipal de Manlleu.

· Cantada de caramelles.

· Concert Palau de la Música Catalana.

· Inauguració del Badanadal.

· Cantada de nadales.

· 8 exposicions en col·laboració amb l’Associació de Veïns 
del Barri de l’Erm.

· Pissarres obertes: espai d’art efímer obert.

· Volta llibres: intercanvi de llibres en col·laboració amb el 
Casal Cívic Frederica Montseny.

Mercat 
Municipal de 
Manlleu



de promoció econòmica
Servei

L’any 2016 ha servit per donar continuïtat al desenvolupament d’una estratègia global de suport 
i dinamització a l’economia social i solidària del territori. 

S’han portat a terme diverses accions durant el 2016, totes amb l’objectiu de donar visibilitat a aquest 
model i amb la voluntat de reforçar les iniciatives existents i fomentar-ne la creació de noves:

Aquesta feina ha estat possible en bona part gràcies al suport del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, que ha subvencionat el projecte en 
el marc de la convocatòria de projectes innovadors i experimentals, 
per poder treballar durant el 2016 tot el que fa referència a l’economia 
social i solidària, i que tindrà continuïtat en el 2017.

Consolidació de la Xarxa d’iniciatives d’Economia 
Social i Solidària de Manlleu, formada actualment per 
16 iniciatives. Durant el 2016 s’han fet 10 trobades.

Creació d’una imatge identificativa de la Xarxa 
d’ESS de Manlleu.

Creació del web ess.manlleu.cat com a punt de visi-
bilització de la xarxa i aquest tipus d’economia. I tam-
bé creació d’una imatge identificativa.

Manteniment del mapa de les iniciatives d’Economia 
Social i Solidària de Manlleu.

Incentivació de la inclusió d’aquestes iniciatives al 
Pam a Pam, el mapa de referència de l’economia so-
cial i solidària en l’àmbit català. A finals d’any n’hi ha 5 
d’introduïdes i algunes en procés.

Participació activa a la Xarxa de Municipis per a 
l’Economia Social i Solidària i en el seu procés de 
constitució formal.

En l’àmbit de les finances ètiques, xerrada divulga-
tiva amb Fiare, FETS i Coop57. I treball inicial per a 
la constitució d’un grup local de finances ètiques a 
Manlleu.

Xerrada sobre noves formes de consumir amb Som 
Energia i Eticom.

Economia 
Social i 
Solidària

Suport individualitzat i assessorament a 
una iniciativa d’Economia Social i Solidària 
de Manlleu: Maresmon.

Acompanyament i assessorament a 3 
nous projectes d’emprenedoria social.

Sessió de formació i sensibilització entorn 
a l’economia cooperativa per personal tèc-
nic de l’Ajuntament de Manlleu.

Organització de 7 xerrades i tallers als cen-
tres educatius de Manlleu relacionats amb 
l’economia social i solidària en el primer tri-
mestre del curs 2016/2017 (inclosos en el 
catàleg d’educació).

Desenvolupament del LAB SOCIAL, espai 
participatiu de generació d’idees en eco-
nomia social i solidària.

Presència d’aquest àmbit a la primera edi-
ció del FES Manlleu amb la taula de Nova 
economia. 

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

Treball en coneixement d’aspectes com les clàusules socials o 
indicadors específics d’ESS.

Participació a la Fira d’Economia Solidària de Catalunya al Recin-
te Fabra i Coats de Barcelona, amb la presència en un estand propi 
com a Xarxa ESS de Manlleu i amb la realització d’una xerrada.

Participació en un intercanvi d’experiències a Toulouse, aprofi-
tant el marc de la trobada nacional francesa de pols territorials de 
cooperació econòmica.

Participació i presència a la Fira d’economia social i cooperati-
va d’Arbúcies com a xarxa.

Realització d’un curs de màrqueting per empreses d’economia 
social.

Suport i acompanyament a través de perfils competencials en el 
procés de selecció amb 3 de les iniciatives participants.

Desenvolupament de noves eines per a l’ocupació en ESS: fo-
tollenguatge i infografia.



de promoció econòmica
Servei

Des d’eficiència energètica i sostenibilitat treballem per la 
implementació de pràctiques econòmiques i empresarials sostenibles, 
promovent coneixement ciutadà i assessorant tècnic a empreses.

Al llarg del 2016 s’ha elaborat un pla d’acció, 13 empreses i 11 
comerços han rebut assessorament energètic i s’ha desenvolupat 
una eina de sensibilització ciutadana en l’estalvi energètic.

Eficiència
energètica i 
sostenibilitat

Altres projectes:Elaboració del Pla acció d’eficiència energètica i sostenibilitat de 
Manlleu: L’Ajuntament ha liderat i coordinat la definició d’una estratègia 
energètica integral. Aquest nou model energètic del municipi baix en 
carboni incorpora especialment els diferents sectors empresarials 
(indústria, comerç, turisme, pagesia i serveis). 

El Pla té una important component de potenciar ocupació i de generació 
de nous models de negoci en l’àmbit de l’energia sostenible, així com de 
millorar l’eficiència en les empreses existents. I en l’àmbit de la ciutadania, 
també té una important component social, per garantir un accés universal 
per a tothom als serveis energètics segurs, sostenibles i assequibles.

S’ha obtingut un document o full de ruta a executar en els propers quatre 
anys, amb 32 accions concretes, identificades i consensuades amb 
els agents impulsors. En el procés, hi han participat, juntament amb la 
comissió transversal de l’Ajuntament, 10 entitats i 2 empreses.

Creació del servei d’assessorament energètic per a les empreses de 
la ciutat. 13 empreses han utilitzat aquest servei, s’han obtingut 9 plans 
de millora, i s’han realitzat 21 assessoraments especialitzats. 

Desenvolupament de dues sessions del taller ‘Cafès eficients’ amb 
el títol: ‘Vols entendre la factura de l’electricitat i estalviar diners en el teu 
comerç?’, destinades a comerços del municipi amb la participació d’11 
persones. 

Conveni amb l’empresa Lavola per a la 
cessió del web Energiòmetre per a la 
ciutadania de Manlleu. L’Ajuntament en fa 
la difusió, en fomenta l’ús i dóna suport a 
la ciutadania en la utilització d’aquesta eina 
creada per sensibilitzar i aportar millores en 
estalvi energètic en l’àmbit domèstic.



de promoció econòmica
Servei

Fires i mercats

Dinamització comercial

Badanadal
· 53.000 visitants
· 18.995 patinadors
· 50 activitats

La Fans Clàssic
· 60 visitants
· 14 vehicles

Fira Circ
· 2.500 visitants
· 43 expositors
· 9 activitats

Fira Adropta’m
· 200 visitants
· 15 expositors
· 5 activitats

Porc i cervesa. Fira Gastronòmica
· 20.000 visitants
· 48 expositors
· 28 activitats

Mercats setmanals
· 115 parades
· 5 activitats de dinamització

Mercat de 2a mà
· 996 parades

Altres concessions de llicències 
d'ocupació de la via pública
· 81 llicències 

BADADADAL (2015-2016): 14a. edició i nou rècord de patinadors: 18.195 (un 8 % més que 
en l’anterior edició). Un 48% dels patinadors són de fora de Manlleu, un 15% dels visitants 
venen a patinar per primera vegada. El Badanadal acull 50 activitats a diferents indrets de 
la ciutat.

LA FANS CLÀSSIC MANLLEU. L’Associació d’Amics del Motor Clàssic Manlleu, arran d’un 
canvi normatiu i de legislació, deixa de fer ruta organitzada i transforma la trobada en una 
Vesparada, una trobada de vehicles clàssics.

FIRA CIRC. Per primera vegada, Manlleu acull l’activitat al passeig del Ter, amb l’objectiu de 
dinamitzar la ciutat i el comerç. La fira, coorganitzada amb l’empresa Aixopluc, va tenir més 
de 2.500 visitants, hi van participar 43 expositors del sector artesà, artístic i gastronòmic, i 
va comptar amb 9 activitats. 

PORC i CERVESA FIRA GASTRONÒMICA. La 24a edició acull més de 20.000 visitants, 
un 31% fora de la comarca d’Osona. Més de 1.600 persones han participat en les activitats 
guiades i gastronòmiques. 

FIRA ADROPTA’M. Per primera vegada  Manlleu acull la 1a trobada d’adopció i conscienciació, 
per a un millor tracte cap als animals, davant l’embarcador del Ter, amb l’objectiu conscienciar 
ls ciutadans i visitants, dinamitzar la ciutat i les empreses i entitats del sector.

MERCATS SETMANALS. S’han gestionat un total de 115 parades, de les quals 4 configurem 
el col·lectiu de productes de proximitat (KMOsona), que s’ubica a la plaça de a Flama del 
Canigó (els dilluns). 

MERCAT DE SEGONA MÀ. Es concedeix de nou una llicència per dur a terme un mercat 
de 2a mà al passeig del Ter, els matins del 2n diumenge de cada ms, fins a desembre. 

ALTRES CONCESSIONS DE LLICÈNCIES A LA VIA PÚBLICA. S’han tramitat i gestionat 
26 llicencies d’ocupació amb atraccions (Festa Major i festes de diferents barris), 53 llicencies 
d’ocupació per oferir un servei de terrasses de bar, 1 llicència per vendre castanyes  i 1 
llicncia per exposar mercaderies al carrer.

Territori



L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES i PROMOCIÓ ECONÒMICA  
està formada per un equip de 51 persones.

· L’equip polític de 5 regidors
· 46 treballadors en els següents equips:
  · 1 coordinadora 
  · 8 persones de gestió
  · 15 tècnics als diferents serveis
  · 9 conserges i manteniments d’equipaments
  · 8 persones a l’escola bressol municipal
  · 5 monitores a la piscina municipal

humans i econòmics
Recursos

En l’àmbit econòmic, s’ha gestionat un pressupost total de 
5.492.425,64€, dels quals un 49,65% han estat en despeses de 
personal (tenint en compte que inclou personal de programes 
subvencionats), un 34,24% en despeses corrents, un 9,62% en 
despeses de manteniment d’edificis i instal·lacions i un 6,49% en 
convenis i subvencions a entitats i associacions.

S’han assolit uns ingressos de 2.216.447,12€, provinents 
d’ajuts públics de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació 
de Barcelona, així com ingressos de publicitat als mitjans de 
comunicació locals, a serveis prestats en educació, activitats 
esportives, mercats ambulants, mercat municipal, fires i accions 
empresarials.

Aquest equip també compta amb el treball de personal per programes 
i projectes: plans d’ocupació, Treball als Barris, Fem ocupació per a 
joves, AODL de projectes, etc... 



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.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS MANLLEU

FOMENT MERCANTIL i INDUSTRIAL DE 
MANLLEU

MANLLEU ASSOCIACIÓ BOTIGUERS (MAB)

ESPORTS
 
AGRUPACIÓ ESPORTIVA i CULTURAL MANLLEU

AGRUPACIÓ ESPORTIVA OCELLAIRE MANLLEU

ASSOCIACIÓ AUTOMODELISME MANLLEU TOT 
TERRENY

ASSOCIACIÓ AUTOS MÍTICS MANLLEU

CLUB BÀSQUET MANLLEU

CLUB CICLISTA MANLLEUENC

CLUB ESPORTIU FARRÉS OFF-ROAD

CLUB ESPORTIU FUTBOL SALA MANLLEU 2015

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

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 MUSICOCULTURAL 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

Des de l'Àrea, volem agrair a totes les entitats 
i associacions l’organització i participació 
en les activitats de l’any 2016. 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 del desenvolupament local de la 
nostra ciutat, per i amb la ciutadania.
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