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Presentació
L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 
(ASPPE) treballa pel desenvolupament econòmic, social i 
cultural de les persones, empreses, comerços i entitats de 
Manlleu i del seu àmbit territorial d’actuació.

Organitzada a través de serveis, el repte de l’àrea per a 
aquest 2018 ha estat el treball en el desenvolupament de 
projectes de caràcter integral i transversal entre aquests 
serveis, amb l’objectiu de desbordar-los de manera 
complementària entre si per donar respostes més ajustades 
a les necessitats i oportunitats de la ciutadania.

El desenvolupament local integral comporta afrontar reptes 
de manera conjunta, més enllà dels compartiments i 
estructures traçades per les administracions. L’abast de 
l’impacte d’aquestes actuacions realment compartides es 
multiplica quan són assumides pels diversos agents que hi 
prenen part, tant públics com privats. 

Projecte educatiu de ciutat (PEC Manlleu)
Projecte de noves oportunitats
Manlleu Galeria d’Art (MGA)
Marc d’acció en ESS (2018-22) i Pla d'acció 2018
La Primavera (en)cantada
Centre de Formació en Serveis a la Comunitat

Principals projectes innovadors i transversals 
de l’ASPPE en què l’OPE hi ha participat:

Catàleg d’activitats educatives per als centres 
docents de Manlleu
Projecte educatiu Futbolnet

Espai Tu no ho llencis!

Programa CuEmE
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Cultura 23
participants

24
obres 

presentades

700 alumnes participants dels centres educatius 
i de l'Escola de Música Municipal

40
participants

84
participants

29850
curts

presentats
curts

seleccionats

400
espectadors

10
exposicions

3.123
visitants

XXXVI CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

XXXI EXPOSICIÓ DE MOTOS 
CLÀSSIQUES i VEHICLES ANTICS
9a Especial Sanglas i 8a Trobada d’Strombers 

XXXII EXPOSICIÓ DE MOTOS 
CLÀSSIQUES i VEHICLES ANTICS
10a Especial Sanglas i 9a Trobada d’Strombers. 
Amb la presència de l’emblemàtic autobús SETRA

14a edició
PREMI AJUNTAMENT

DE MANLLEU AL MILLOR 
PROJECTE DE RECERCA

SALA EXPOSICIONS 
DE CAN PUGET

Obra guanyadora: Les cigonyes del sud,
de M. Assumpta Suriñach. Editat per Témenos Edicions

Música, cultura popular, exposicions, concerts i teatre

MANLLEU PORTA CUA

DIADA DE SANT JORDI
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ POSTALS DE MANLLEU
Col·lecció Xevi Gaja

ACTIVITATS DE NADAL I REIS

CICLE MOSICAL
Fotografia, música i gastronomia.
Projecte mancomunat amb
sis municipis.

MANLLEU FILM FESTIVAL 
     12-15 de juliol 
     Exterior del Museu del Ter

Recital 'Camins del paradís' 
amb Valentí Maymó

TEATRE CENTRE 
Aforament complet a l'espectacle
teatralitzat de portes obertes

XXIV PREMI DE NARRATIVA 
CIUTAT DE MANLLEU

3
concerts

100
activitats

Més de

1
classe magistral

1
Jam Session

21è CICLE DE JAZZ 

LA PRIMAVERA (EN)CANTADA

FESTA MAJOR 
FESTA DEL SERPENT
FES-TE JOVE

Suport a les entitats i col·lectius. 
Coordinació d’activitats i 
programació d’esdeveniments 
culturals.

Lliurament del premi 
biennal del 2016 i 

presentació del treball Elois i 
Clarets de Joan Arimany

19
Convenis
signats

Convenis amb entitats 
i associacions culturals

NOU



6

Fer més visibles les obres de ficció dels autors locals 
d’accés lliure posant-les al costat de les obres dels altres 
autors.

Ampliar el manual de procediments intern per fixar les 
tasques tècniques de la Biblioteca.

Coordinar coneixements  i generar activitats entre 
l’Oficina de Català, l'Oficina de Promoció Econòmica
i la Biblioteca.

Objectius

Cultura
62.325

visites
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7.899
usuaris/àries

inscrits/es

537
nous

usuaris/àries

35.618
préstecs

Resultats

FO
N

S 
D

O
C

U
M

EN
TA

L

A
C

TI
V

IT
A

TS
 D

E 
D

IN
A

M
IT

ZA
C

IÓ
 

C
U

LT
U

R
A

L 
I 

FO
R

M
A

TI
V

ES

44.034
documents

93
subscripcions

revistes i diaris

6.361
persones

658
sessions

C
O

N
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IO

N
S

7.444
Internet i +

5.345
Wifi

Clubs de lectura (narrativa, joves)
Hora del conte
Exposicions
Visites escolars i organitzades
Suport de lectura a l’aula: préstec de lots de 
llibres a les escoles
Presentacions de llibres
Foment del fons local
Sortides culturals (teatre amb el Club de lectura)
Tallers infantils 
Tallers vinculats al Racó de pares i mares
Bibliolabs: tallers d’experimentació

Activitats
Activitats de suport a les festes locals
Serpent de llibres (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
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 i voluntàries
Intercanvi de llibres

2.109
alumnes

94
visites
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Cultura

26.391
Públic total

3.874
visitants

individuals

2.636
visitants
en grup

10.460
acció

educativa

2.819
públic activitats

pròpies

10
exposicions 
temporals

6
de producció 

pròpia

Activitats
ESPECTACLE TEATRAL 
‘CAFÈ, COOPE I PURO’

SORTIDES PER DESCOBRIR ELS 
SISTEMES NATURALS A OSONA

13
representacions

942
espectadors

21
sessions

1.778
imatges digitalitzades 

i documentades

15
sortides

566
persones

‘DESVETLLEM LA MEMÒRIA’

46
sessions

481
participants

1.094
visitants

8
sessions

7
localitats

533
espectadors

‘EL DIUMENGE A LA VORA DEL TER’

VISITES TEATRALITZADES AMB 
L’ASSUMPTA I EN QUIM

8a MOSTRA INTERNACIONAL 
DE CINEMA ETNOGRÀFIC

Recerca Etnològica a la Catalunya Central Cultura Viva 2018. La jornada

Com cada any el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis- UVic - UCC ha elaborat 
i presentat l’informe de l’estat ecològic dels cursos fluvials a Osona

Museu de territori i societat que treballa sobre el patrimoni 
natural i cultural del riu Ter i altres temàtiques de caràcter 

local i comarcal. Treballa en els àmbits de la recerca, 
la documentació, l'educació, el turisme, la custòdia, 

la divulgació i la dinamització cultural.

2.689
públic activitats 

acollides

10.472
visitants

museudelter.cat
NOU WEB
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Esports
Gestionar i millorar els diferents equipaments 
i espais esportius municipals

Donar continuïtat a les activitats de cada instal·lació

Millorar les mancances tècniques 

Cobrir els horaris d’obertura amb un bon servei de 
consergeria i neteja

Reduir despeses de consums i manteniment

Acollir activitats culturals en les instal·lacions esportives: intercanvis 
amb alumnes de tot el món, sardanistes, grups d’esplai, comunitat 
musulmana, Festa Major, Marató TV3, etc. 

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

Atorgar ajudes econòmiques segons els criteris establerts

Promocionar l’esport base

Col·laborar en l’organització d’esdeveniments esportius

Cedir espais i recursos per a la pràctica esportiva continuada

Promocionar internament i externament l’esport manlleuenc

Assessorar i acompanyar les entitats en els requeriments 
normatius en l’àmbit fiscal, laboral i de transparència, d’acord 
amb un projecte d’assessorament de la Diputació de Barcelona

Col·laborar amb els clubs en l’atorgament de beques 
esportives a infants i joves 

Objectius

Projectes i activitats

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

Col·laborar amb l’Àrea de Promoció Social, Personal, 
Salut Pública, Consum i Igualtat 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

Assignació de beques esportives a joves amb risc 
d’exclusió social

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

Organització del casal d’estiu per a joves FutbolNet

Col·laborar amb els centres educatius per portar a 
terme programes d’esport escolar

Introduir l’esport escolar dins els horaris de 
funcionament de les instal·lacions

Desenvolupament de la jornada ludicoesportiva amb 
alumnat de primer de primària dels centres de Manlleu

Realització del programa de treball en valors 
BarçaKids, a les escoles de primària de Manlleu

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

Reconeixements al mèrit esportiu 
dels esportistes i equips més 

destacats de Manlleu

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

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

Participació en el Clúster d’Esports 
d’Osona. Creació de la marca Osoning 
per potenciar la comarca com a destí 

esportiu

Acollir esdeveniment esportius de 
rellevància (Copa Catalana de Ciclocròs, 

Bicicims, curses atlètiques, Torneig de 
Bàsquet BBVA Sant Julià, Volta a Osona 

Clàssic Ral·li, Campionat de Catalunya de 
Boxa, Campionat d’Espanya de Pesca)
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Esports

Pavelló municipal d’esports
Piscina municipal

Piscina
d’estiu

USUARIS/ÀRIES 
DE CURSETS ANUALS

900
usuaris/àries

setmanals
(escoles i equips)

270
cursos natació

(90 per trimestre)

4.408
entrades venudes

1.023
entrades especials 

de col·lectius

429
abonaments

individuals i familiars

1.600
abonats/des

62.800
accessos a la 

piscina coberta

26
cursos natació

d’estiu34
partits regulars setmanals

(hoquei, futbol sala i bàsquet)

Camp municipal d’esports

440
usuaris/àries

setmanals
(AEC Manlleu)

15
partits regulars 

setmanals

Realització del projecte de millora de la 
instal·lació (estudis estructurals)

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

Adequació de la coberta i de la part central de 
la nau del rocòdrom

Millora del lavabo de la instal·lació

Rocòdrom

1.592
escolars

1.555
particulars
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Joventut

118
Joves de 12 a 29 anys

amb perfils diversos han 
participat en la seva elaboració 

Pla local de joves

Foment de la participació i 
suport a les activitats 
organitzades per joves i per 
col·lectius de diferents àmbits. 

Eina de planificació estratègica 
de les actuacions municipals en 

matèria de joventut per als 
propers quatre anys

60
nens i nenes 

de 3 a 12 anys

Casal d’estiu 

60
joves de

12 a 16 anys

50
alumnes

FutbolNet
Casal d’estiu Juvenil

Tallers formatius per a 
delegats i delegades d’ESO

Recull d’activitats d’estiu

Infància i adolescència

6
accions

participatives

4
presencials

2
en línia

74
participants

13è Concurs
Manga de Manlleu 

5
pel·lícules

a can Puget

1
sessió

infantil

380
persones
assistents

50
persones
assistents

250
sopars
servits

8è Festival de Cinema
a la Fresca

1
Sessió especial 

a l’Erm

200
persones
assistents

Programació 
d’activitats juvenils

Fes-te Jove 

Suport a col·lectius juvenils

AEIG Arrels

Esplai de 4 a 6

NOU
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9
Convenis
signats

Educació

A Manlleu, tothom educa!

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI-PTT) 
Mòduls d’Hoteleria i Pastisseria

28 joves

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
MIQUEL MARTÍ I POL

266
alumnes

8
centres 

educatius

2.000
alumnes d’infantil

i primària

1.000
alumnes

de secundària

PROGRAMA CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA (CuEmE)

1
escola

56
alumnes

3
cooperatives 

creades

ESCOLA NOVA 21
Xarxa Local d’Osona del programa 
d’innovació educativa

3
centres de Manlleu

participants

Oficina Municipal d’Escolarització

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

Elaboració del tríptic de l’oferta escolar

41 entrevistes a famílies per començar P3

147 alumnes d’incorporació tardana

3 comissions

Pla d’acollida d’escolarització

Comissió de Garanties d’Admissió en coordinació amb 
Inspecció Educativa i els centres escolars.

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

Volem que tothom tingui més i millors 
oportunitats educatives en tots els temps i espais 
de la seva vida i connectar l’educació i els 
aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. 
Volem que cada infant i jove construeixi el seu 
propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Centres educatius

Associació 
educativocultural 

l’Ordit
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Educació

III Fòrum Educatiu Local, centrat en els eixos de l’Educació 360

22 persones

15 persones

5 persones incorporades a grups 
d'aprenentatge i socialització

4 sessions

60 participants

30 participants/sessió

www.pec.manlleu.cat

Projecte Viladomat: aliança educativa entre l’escola Puig-agut i 
l’Escola Municipal de Música de Manlleu

Vincles per la diversitat: projecte de sensibilització i formació sobre la 
convivència en la diversitat

Alfabetització afectiva/efectiva. Suport al Centre de Formació d’Adults

Curs de formació

Taller vivencial

Espai de debat educatiu entre docents, famílies i ciutadania

Nou web 

EXTRAESCOLARS 360
Catàleg conjunt amb totes les activitats 

extraescolars organitzades per les AMPA, 
que s’obren a tots els infants i adolescents

4
activitats 

BICICLETADA FAMILIAR PEL MEDI AMBIENT 

76
assistents

200
participants

37
activitats

588
alumnes 

participants

Escola de pares i mares de Manlleu

ACTIVITATS FORMATIVES PER A PARES I MARES
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Educació Pla educatiu d’entorn
TALLERS DE SUPORT
A LA TASCA ESCOLAR

PATIS OBERTS
A L’ESCOLA PUIG-AGUT

AUXILIARS DE P3

ACOMPANYAMENT
ALS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

SUPORT PER TRAMITAR LA BECA 
D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 

NO UNIVERSITARIS

9
grups 

3
persones 

voluntàries

70 assistents
diaris de mitjana

15
voluntàries

de MaresMon

12
estudiants de batxillerat 

beneficiats/des

157
activitats

400
alumnes beneficiats/des

54
joves

beneficiats/des

19
grups

de reforç escolar

156
alumnes

PREMIS A L’EXCEL·LÈNCIA

amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya

Pràctiques
a l’empresa

Orientació
jornades CÀPSULA

CONVENI ACADÈMIC LABORAL

46
alumnes de 
3r i 4t d’ESO

92
alumnes de 

4t d’ESO

Projecte
Descoberta

15
alumnes

Beques als millors currículums 
de batxillerat i premis als  
millors treballs de recerca

CATÀLEG D’ACTIVITATS
PER ALS CENTRES EDUCATIUS

SARDANA A L’ESCOLA

CONCURS DE DIBUIX 
DIADA DE SANT JORDI

2
tallers d’estiu

gratuïts

26
alumnes

YOUR ENGLISH SUMMER

502
alumnes de 3r i 4t 

de primària 

1.339
alumnes d’educació infantil, 

primària i secundària

144
Cantaires

73 Coral
Viladomat

46
Coral El Carme Canta

Coral Institut 
del Ter

25

CLAVÉ XXI
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Escoles bressol municipals

81
alumnes

75 escolaritzats

6 espai Colors

Educació

Seguiment dels objectius del Pla anual de centre

Treball d’espai temàtic a la sala polivalent

Oferta de diferents espais: Espai Colors

Continuïtat del projecte d’anglès

Continuïtat del projecte Treballem l’hort a les aules de maternals

El protagonista de la setmana a les aules de maternals

L’escola se suma a l’estalvi energètic

Conveni amb La Salle Manlleu: projecte FAIG ApS, d’aprenentatge-servei

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

Coordinació amb les alumnes de TEI. Organització de diferents activitats

Realització de diversos tallers

Descoberta de l’entorn proper i sortida al mas Can Pic de Taradell 

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

Millora de la comunicació amb les famílies mitjançant Facebook, 
Instagram, correu electrònic, etc.

Potenciació de les activitats a l’aula fosca 

Racó de la biblioteca d’escola. Projecte dels contes

Metodologies de treball diverses: contingut ric en estímul, en 
manipulació, en descoberta, en experimentació... 

90
alumnes

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

Nombre elevat de matrícules a l’inici de curs, que ha 
permès obrir totes les aules des del setembre

Continuïtat i millora dels projectes transversals, com 
el projecte de literatura, d’escola verda, el projecte de 
menjador i l’art

Creació de nous ambients comuns: ambient 
d’estimulació sensorial i ambient d’expressió corporal

Innovació pedagògica de l’equip educatiu a partir 
d’accions de formació de tots els membres de l’equip

Continuïtat del projecte de col·laboració amb el 
Centre Ocupacional Sant Tomàs

Coordinació i treball conjunt amb el CDIAP Tris-Tras 
per a la detecció i seguiment de casos

Continuïtat del treball en xarxa amb entitats de 
Manlleu per tal d’oferir una escola oberta al municipi

Coordinació amb l’Escola Bressol Municipal Colors

Participació de membres de l’equip en el grup impulsor 
del Projecte educatiu de ciutat

Implicació de l’AMPA en el desenvolupament d’activitats 
per als infants i les seves famílies

Elaboració d’un pla de comunicació amb accions noves
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Escola de Música
CalendariEducació

de 4 a 18 anysde 4 a 18 anys

342
alumnes

5
alumnes

d’Iniciació musical
o sensibilització

12
grups d’alumnes de 
Llenguatge musical 
(aprenentatge bàsic, 

aprofundiment i 
aprenentatge avançat)

9
grups de combo 

modern

11
grups de

cant coral

2
conjunts

de cambra

2
grups

instrumentals

4
grups 

d’Aprenentatge 
avançat 

d’informàtica 
musical

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

Participació a la representació 
d’Els Pastorets

Col·laboració a Ràdio Manlleu

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

Cicle de Jazz

Manlleu porta cua

Audicions d’instruments

Classes magistrals

Festival de Jazz de Vic

Batuc de Roura

Col·laboració Corals a Folgueroles

Concerts de combos

Concerts d’instruments

Concerts de cant coral

Participació en el lliurament dels 
premis de treballs de recerca

Participació en la inauguració del 
curs escolar

Concurs d’estudis de piano

Concert Cantem Àfrica C1-C2

Trobades de Guitarra

Jam Session

Marató de TV3

Enflautats

Concert de violoncels de la 
Història de la Música amb Cant 
Coral

Caramelles

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

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

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

Proporcionar una orientació 
acadèmica, vocacional 
i professional, a través de la 
coordinació entre professorat 
i  tutors/es

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

Objectius
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Participació ciutadana
6

Convenis
signats

PLA LOCAL DE JOVES

PLA LOCAL DE SALUT

CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA
Format per representants de totes les línies de sisè 
de primària. Han proposat, pensat i dissenyat una 

activitat de festa major per a nens i nenes de la seva 
franja d’edat i un bosc d’aventura.

10 anys

Nou web de participació

www.participa.manlleu.cat

Processos participatius

Formació

Activitats comunitàries

Accions participatives

Participació estable

associacions
de veïns/es

15 entitats

543
persones
inscrites

55
noves

681
intercanvis
individuals

104
persones

14
activitats

702
assistents

Curs de captació de 
finançament per a entitats

18 participants

11 fotografies

6a edició del Concurs floral 
de balcons i finestres

5a edició del Concurs 
fotogràfic de balcons i 
finestres

Cavalcada de reis

Definir el destí de la recaptació
a la 2a subhasta de quadres 

PRIMAVERA

173
persones

INTERCANVIS DE ROBA

1.000
peces

800
intercanvis

TARDOR

140
persones

1.300
peces

800
intercanvis

2.500
nens i nenes

al campament

140
patges

60
persones

voluntàries

1.150 419
respostes

Proposta guanyadora: 
'Beques menjador' del 

centre de dia Josep Roquéeuros
recaptats

95
entitats

6.400 pàgines vistes en 2 mesos

www.manlleuentitats.com
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GRAELLA DE RÀDIO MANLLEU 

El principal objectiu dels mitjans de comunicació públics és i ha de ser donar una 
cobertura completa a totes les informacions i notícies relacionades amb la ciutat de 

Manlleu, el nostre àmbit de treball. Han de ser un servei per a la ciutadania, comerços 
i entitats de la ciutat, entre d’altres, que promou totes les activitats culturals, 

polítiques, educatives, esportives, socials i econòmiques.

29
programes
en emissió

2.365 697

exemplars
190600

subscripcions

50.110
visites

38.709
usuaris únics

430.274
visites

192.076
usuaris únics

10.921Reproduccions 
dels podcasts

Es fa arribar gratuïtament a totes les 
biblioteques públiques d’Osona i als 

instituts de Manlleu

Nou transmissor FM
per millorar el senyal principal

novetats 
d'aquest any

15 (52%)

Mitjans
de comunicació

30
minuts

INFORMATIU
DIARINOU

DIRECCIÓ
Enric Gil Raimon Roma

MILLORES TECNOLÒGIQUES

3.280 1.110
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51.114
visitants

a fires i esdeveniments

Treball conjunt amb Manlleu Associació 
de Botiguers (MAB), Associació 

d’Empresaris de Manlleu i Associació de 
Comerciants del Mercat Municipal

255
persones 

contractades
per organitzacions 

empresarials

386
persones formades

(persones treballadores, a l’atur,
professionals i empreses)

1.545
persones 

han participat en jornades i 
accions de sensibilització

138
empreses

han rebut informació
i assessorament empresarial

111
emprenedors/es

i empreses en fase de 
consolidació 

‘Fem Xarxa’

han rebut informació i 
assessorament empresarial

Programa setmanal
de ràdio

Font: Observatori Socioeconòmic d’Osona

20
iniciatives 

d’economia 
social solidària

1.397
alumnes de centres

de primària i secundària
han participat en tallers d’orientació 

laboral, empresa, emprenedoria i 
economia social i solidària

OPE

1.374
persones ateses

per recerca
de feina

1.367

+226

5,7%

+11,4%

persones aturades

Reducció
de l’atur

contractes

14,4%
TAXA D’ATUR

INCREMENT DE LA CONTRACTACIÓ

Oficina de 
Promoció Econòmica

NOU
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Ocupació
1.374
persones 

ateses

616
empreses 

registrades

81% de Manlleu

529 ateses per 
primera vegada

86
noves

451
actuacions

Primera visita, suport definició de llocs 
de treball i tramitació d’ajuts i subvencions, 

seguiment d’accions, etc. 21 67

Formació per a persones
i empreses: 

FORMACIÓ
OCUPACIONAL

matrícules
formalitzades

exàmens

15
alumnes

83%
inserció

FORMACIÓ
CONTÍNUA

8
cursos

1
curs

83
alumnes

MANIPULACIÓ ALIMENTS 3
cursos

47
alumnesServeis a les empreses

353 ofertes 

1.143 persones contactades

255 contractes

GESTIÓ OFERTES DE FEINA
Serveis

FEINATECA

238
persones

ASSESSORAMENT
INDIVIDUAL

TALLERS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
ALS CENTRES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA

1.920
assessoraments

SESSIONS
DE GRUP

164
sessions

ACREDITA’T

63
persones orientades

25
tallers

599
alumnes

NOU



20

Ocupació

64
persones en diferents 

convocatòries

3
joves amb contracte de pràctiques 

a través del programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament ha contractat:

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis, 
locals i domicilis

Operari/ària de manteniment d'edificis i espais

Monitor/a de lleure

Operari/ària de carretons elevadors

Jardins i espais verds

Tractament de residus

Ajudant de cuina

Plans d’ocupació

Accions formatives

154
persones 

ateses

56
han trobat 

feina

Treball als barris
Dispositiu d’inserció

16
persones joves 
contractades

71
persones 
formades

16
empreses

beneficiàries

Fem ocupació per a  joves

35
persones majors 

de 30 anys 
contractades

33
empreses

beneficiàries

30 plus
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42 noves altes

24 persones ateses

15
alumnes

52
persones

8
de Manlleu

8
empreses

assessorades

2
subvencions R+D+I 

sol·licitades

Curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en 
institucions socials (certificat de professionalitat nivell 2)

Participació en la jornada professional del sector 
sociosanitari celebrada a l’INS Antoni Pous i Argila

Borsa de treball conjunta

Acreditació de competències

Ocupació

OCUPACIÓ PER A LA
INDÚSTRIA LOCAL

PROJECTE
INNOVACIÓ

OBSERVATORI
SOCIOECONÒMIC

CENTRE DE FORMACIÓ
EN SERVEIS A LA COMUNITAT

Confecció plàstica i especialització 
en embalatge industrial

Torneria bàsica i de fusta

Operacions i processos bàsics de la 
indústria metal·lúrgica

Treball conjunt de l’OPE, l’Institut 
Antoni Pous i Argila, el Consorci 
Hospitalari de Vic, FADO, 
el Departament Educació i el SOC

Formació a mida

31
joves 

participants

Adreçat a joves entre 16 i 24 
anys, inscrits a Garantia Juvenil. 
El programa ofereix orientació 
laboral i educativa i formació 

professionalitzadora.

PROGRAMA DE NOVES OPORTUNITATS

Gestionat per la UTE

Projectes
comarcals

Projectes de cooperació publicoprivada
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Empresa

11
empreses cedents

8
persones

reemprenedores

8
processos acompanyats
cedent-reemprenador/a

4
empreses 
venudes

15
empreses

60
Assessoraments

10
Empreses

Programa
microempreses

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
A LES EMPRESES

INFORMACIÓ I TRAMITACIÓ D’AJUTS

CARTA DE SERVEIS. 
ASSESSORAMENTS ESPECIALITZATS

PROSPECCIÓ D’EMPRESES

17
estambliments comercials

beneficiats

49.858 €
en ajuts de la Generalitat 

de Catalunya

6
sessions formatives

62
empreses

participants

FORMACIÓ PER A 
EMPRESES 

I EMPRENEDORS/ES

40
empreses visitades

Facilitem els processos de 
compra i venda d’empreses en 
funcionament per part d’una 

persona emprenedora 
(reemprenedor) que vulgui 

continuar el negoci (cedent)
i fer-lo créixer

138
empreses

han rebut informació i 
assessorament 

empresarial
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Empresa
9 150

xerrades 
a centres educatius

alumnes
participants

SENSIBILITZACIÓ PER EMPRENDRE

82 74
accions d’informació 

i orientació
persones

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PER CREAR UNA EMPRESA

125 69
assessoraments

tècnics
persones

ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS 
DE CREACIÓ I POSADA EN MARXA

41 8
projectes plans d’empresa

finalitzats

15
empreses
creades

PROJECTES EMPRESARIALS ACOMPANYATS

12
empreses

SUPORT A LES EMPRESES CREADES 
EN LA SEVA CONSOLIDACIÓ

han rebut informació 
i assessorament 

empresarial

111
emprenedors/es

i empreses en fase
de consolidació

7a edició

17
12.000€ + viatge

20.000€ + viatge

empreses participants

Premi categoria 
Avança

Adolescents.cat

Premi categoria Jove
Goufone

13

5

empreses participants

premis de
consultoria

TAULA D’INDÚSTRIA
espais de concertació
entre empreses i OPE

EINES DIGITALS

Blog www.femxarxa.cat
Butlletí setmanal femxarxa
www.manlleuempreses.com
(1.232 empreses)
SITUAM: el teixit empresarial
sobre el mapa
Podcasts del programa Fem Xarxa
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Comerc
Fem un treball conjunt amb el MAB Manlleu i el teixit comercial per 
mostrar l’oferta de qualitat dels establiments, per posar-la en valor
i fem accions de dinamització i de territori Espai Express, 

Pop Up Store
(9a edició)

Retail Tour París

15
comerciants

11
comerços 

participants

16
comerços

participants

220
persones participants 

a la votació

Concurs d’aparadors de Nadal
(3a edició)

1 i 2 de juny

Festa del Comerç

Dos dies de descomptes, promocions 
i activitats distribuïdes per tota la ciutat

110
establiments comercials 

i de restauració

36
comerços

participants

1.444
productes
gestionats

6.435
en vendes

Nova ubicació
Can Patalarga

Del 27 d’octubre al 8 de gener

Premi a la gestió pública 
Generalitat de Catalunya

2018

Campanya de foment de locals 
buits: Manlleu Galeria d’Art

11
galeries

8
visites

guiades

2
obres 

venudes

1
local 

llogat

MGA CINC

16
artistes

20
peces

exposades

NOU
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Mercat Municipal 

Motor de relacions socials
El mercat

AULA MERCAT

62
tallers

1
grup

marxa nòrdica

1
grup

running

23
parades

Treball conjunt amb l'Associació de Comerciants 
del Mercat Municipal de Manlleu

21
operadors

60
assessoraments

nutricionals

1.291
participants

EL MERCAT ET CUIDA

Febrer: sardinada popular

Maig: caminada gastronòmica

Juny: dinar d’aprofitament Dinar de llençats

Octubre: Porc i cervesa. Fira gastronòmica

Novembre: vetllada gastromusical Nits de Mercat

Durant tot l’any: tallers de cuina

Al Mercat:
 · Exposicions i pissarres
 · Deixallibres
 · Espai d’entitats

Participant en esdeveniments organitzats per 
d’altres entitats:

· Celebració del Dia d’Andalusia
· Fira de Sant Jordi
· Festes del barri de l’Erm
· Castanyada popular de Manlleu
· Marató de TV3
· Setmana del comerç
· Setmana internacional dels mercats
· Setmana de la prevenció de residus

Cultura gastronòmica

Difusor de bons hàbits 
i cultura gastronòmica

920

www.mercatmanlleu.cat

1.133932
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Economia social
i solidària

Amb l’objectiu de consolidar un model de desenvolupament local que 
situï les persones i la comunitat al centre de la seva activitat, 

prioritzant el seu benestar davant l’afany de lucre, durant el 2018 
s’ha seguit apostant per l’impuls de l’economia social i solidària tant 

a Manlleu com a la resta de la comarca d’Osona.

Els i les joves
i la descoberta 

de l’ESS

Recursos ocupacionals per a 
col·lectius especialment vulnerables

104
joves de secundària

participants

alumnes

centres

 SESSIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ

9
joves

Formació i oportunitat de treballar 
en diferents disciplines

15
4

ESTADES A EMPRESES 

JOVES I RECICLATGE 1
escola

56
alumnes

15
persones

11
insercions

Acompanyament per a la inserció de persones que formen 
part de col·lectius especialment vulnerables.

3
cooperatives d’alumnes

creades

PROGRAMA CuEmE

PROJECTE CAPAÇ-I-TANT PER A + OCUPACIONS

3
tallers

23
grups

473
alumnes

CATÀLEG EDUCACIÓ

Foment i 
visualització de 

l’ESS

en el marc de la 2a edició
del FES Manlleu

TAULA ECONOMIA SOCIAL
I TRANSFORMADORA

ALTERNA’T
2a edició de la fira d’ESS d’Osona

(embarcador del Ter)

DINAMITZACIÓ 
WEB I XARXES 
SOCIALS DE LA 

MARCA 
#ESSMANLLEU

98 posts

35 posts

165 tuits

REDACCiÓ MARC 
ACCIÓ EN ESS

2018-2022
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Economia social i solidària

4
sessions

Transferència de 
coneixement i 
intercanvis 

d’experiències

Manlleu, Mataró, Calaf,
Menorca i Barcelona

Compartició de coneixement
i experiències a:

Manlleu, Arbúcies 
i Vilanova i la Geltrú

Intercanvi d’experiències d’impuls 
en polítiques públiques en ESS

Participació a la fira 
d’economia solidària de 

Catalunya (FESC)

Participació
a l’Alterna’t

Xarxes
territorials

d’ESS

Comissió tècnica
i executiva

Xarxa de Municipis 
per l’ESS (XMESS)

Suport tècnic i econòmic a 
la Xarxa (20-25 iniciatives)

Xarxa d'iniciatives
d'ESS de Manlleu

Balanç social de les XES     

Taula territorial de 
l’Ateneu Cooperatiu de la 

Catalunya Central

Mesura de l’abast i 
l’impacte de l’ESS

Oportunitats
d’activitat econòmica

de l’ESS

TAC Osona, Maresmon, 
Pagesos Forners, Cooperativa 
de Pa i queviures i Som Cims

Suport i assessorament 
individual a:

Col·laboració amb Ateneu Cooperatiu 
de la Catalunya Central

Disseny catàleg de consum 
responsable d’Osona 

a partir del Balanç Social de la 
Xarxa d’Economia Solidària (XES)

Reobertura de l’edifici 
de l’antic escorxador. 

Ara, taller de tallers 
de diverses iniciatives d’ESS

Disseny d’un mapa de les 
iniciatives d’ESS d’Osona

www.manlleuempreses.com

Suport en la continuïtat de ‘SOM CIMS’ 
Projecte per afavorir la inclusió social de joves a 

través de l’esport en valors

Formació tècnica en ESS

22
iniciatives d’ESS al catàleg 

Consum Responsable d’Osona
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Cicle sobre 
Indústria 4.0 
i el Líder 4.0 

Jornada Energia i Empresa: 
qualitat, compra agregada 

i gestió 4.0

empreses 

131
millores

energètiques

131
persones

60
persones

116.262€
estalvi

potencial

24
millores

energètiques

10.918€
estalvi

potencial

Diagnosi del consum energètic i un pla de 
millora amb accions per reduir el consum i 
millorar la gestió energètica. 

PROGRAMA PILOT D’ESTALVI I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A LA INDÚSTRIA DE MANLLEU

DESENVOLUPAMENT
DE JORNADES PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE 

COMUNITATS VEÏNALS
PER A L’ESTALVI 

I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

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

CONTINUÏTAT DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT

ENERGÈTIC

28
empreses

assessorades

22
consultes

ateses

ACCIONS DE
SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA

Setmana 
de l’Energia

Taller sobre la 
factura de la llum

2
activitats

50
participants

13
assistents

12
habitatges
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Fires i mercats
Badanadal

31.114
visitants

15.557
patinadors/es

Pista de gel + Ludoteca + Casal de Nadal

36
activitats

Porc i Cervesa
Fira Gastronòmica17a edició

Mercats setmanals

99
parades

4
activitats de
dinamització

Altres concessions
de llicències

Coorganització de la fira       

89
llicències

26a edició
2n Concurs Nacional de Llonganissa de Catalunya
5è Concurs de Cervesa Artesana

20.000
visitants

40
expositors

42
activitats

NOU
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Territori

El desenvolupament local del 
territori es concreta a partir de 
treballs i projectes de planificació 
estratègica. 

La planificació estratègica és un 
instrument d'intervenció 
territorial, basat en la participació
i la concertació publicoprivada, que 
té com a objectiu que cada territori 
doni una resposta reflexionada, 
consensuada i eficient a les 
qüestions clau de futur i a les grans 
opcions de desenvolupament local.

Manlleu i l'àmbit territorial d'actuació

Manlleu InTERacció Manlleu. 
Projecte d’innovació 

pública en el 
desenvolupament local

La transformació digital al 
servei de la petita empresa i el 

comerç
Marc d’acció en ESS 

(2018-22) i els respectius 
plans d’acció anuals Observatori de dades 

socioeconòmiques 
territorials

Pla de dinamització de 
polígons d’activitat 

econòmica de Manlleu

Pla d’acció
d’eficiència energètica

i sostenibilitat
de Manlleu
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Espai Coworking
4

empreses
allotjades

Nextway
Tot Cursos
Josep Riera

Guiomar Vargas

Ser referent de l’activitat empresarial i emprenedora a Manlleu

Esdevenir un punt de trobada de persones empresàries i emprenedores

Ser un espai obert d’innovació i experimentació en desenvolupament local

Reforçar i consolidar els projectes empresarials del públic del Lab

Objectius

8 espais de treball compartit + espais d’ús puntual
Una sala polivalent que permet acollir tot tipus d’activitats
Terrassa
Dues sales de treball o reunions
Cuina Office 

Connexió amb fibra òptica i serveis d’impressió i escàner

El Lab disposa de:

23
empreses/professionals

Ús ocasional dels espais per treballar,
fer reunions, etc.

2
activitats

organitzades pel LAB

2
activitats organitzades 

per altres entitats

4
lloguers d’espai per a 

activitats empresarials

14
activitats

per a les empreses 
organitzades per l’OPE

6
sessions formatives

6
activitats relacionades

amb projectes d’ESS 

26
activitats

6
activitats organitzades 

per coworkers

500 persones
assistents

Més de

El Lab és també: Punt d’emprenedoria
Punt d’empresa
Punt de Reempresa
Punt d’innovació social
Espai de referència de l’emprenedoria social i solidària
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Recursos econòmics
DESPESES:

46% despeses de personal (inclou 
personal de programes subvencionats)

32% despeses corrents

8% despeses de manteniment 
d’edificis i instal·lacions

14% convenis i subvencions a entitats 
i associacions

INGRESSOS:
Recursos propis: 3.060.424 €

Ingressos serveis prestats: 1.056.321 €

Subvencions: 2.332.955 €

Generalitat de Catalunya:1.877.560 €

Diputació de Barcelona: 455.394 € 

6.449.701 €
pressupost total

Equip de treball que treballa en equip 

5
persones

Equip
polític

4
persones

Equip
de coordinació

12
persones

Equip
tècnic

18
persones

Equip tècnic
de programes

8
persones

Equip
de gestió

3
persones

Equip de gestió
de programes

Equip de conserges
i manteniment

Equip de conserges
i manteniment en programes

6
persones

Equip de monitors/es
socorristes piscina

11
persones

2
persones

Equip de
l’escola bressol

Equip de la
piscina d’estiu

8
persones

6
persones
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Entitats
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

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

AMPA ESCOLA EL CARME-VEDRUNA

AMPA ESCOLA PUIG-AGUT MANLLEU

FUNDACIÓ PRIVADA PROMOCIÓ i 
DESENVOLUPAMENT-PROIDE

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

JOVENTUT OBRERA CRISTIANA (JOC)

MINYONS ESCOLTES i GUIES ST. JORDI DE CATALUNYA

Participació
ciutadana i veïnals

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE BAIX VILA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE GRÀCIA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE L’ERM

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL 
PUIG-LA TEULERIA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI VILAMIROSA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL VEÏNAT DE VISTA-ALEGRE

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA COROMINA DE MANLLEU

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL PIC

Promoció econòmica
ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS MANLLEU

FOMENT MERCANTIL i INDUSTRIAL DE MANLLEU

MANLLEU ASSOCIACIÓ BOTIGUERS (MAB)

Des de l'Àrea volem agrair a totes les entitats i 
associacions l’organització i participació en les activitats 
de l’any 2018. 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 de costat en favor del 
desenvolupament local de la nostra ciutat, per la 

ciutadania i amb la ciutadania.

Esports
AGRUPACIÓ ESPORTIVA i CULTURAL MANLLEU

AGRUPACIÓ ESPORTIVA OCELLAIRE MANLLEU

ASSOCIACIÓ AUTOMODELISME MANLLEU TOT TERRENY

ASSOCIACIÓ D’AUTOMOBILISME AUTOS MÍTICS 
MANLLEU

CLUB BÀSQUET MANLLEU

CLUB CICLISTA MANLLEUENC

CLUB ESCACS MANLLEU

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



Aquesta memòria ha estat elaborada per:

Des de l'Àrea es vol donar les gràcies als següents ens per la seva col·laboració tècnica i econòmica, la qual 
ha fet possible el desenvolupament de part de les accions recollides en aquest document.
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