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Pla comunitari per a la prevenció 
de les drogodependències 

OBJECTIU: endarrerir i evitar l’inici del consum de drogues considerades legals
dels joves de Manlleu. Donar informació, fer reflexionar i promoure els hàbits
saludables envers aquests tipus de substàncies i drogues en general als joves i a la
ciutadania del municipi.
 Seguiment del Pla ATERRA 2017-2020 –Amb el suport de la Diputació de

Barcelona (Referents d’SPOTT i de l’empresa col·laboradora ABD), la Comissió
Tècnica del Pla ATERRA l’ha elaborat durant el 2016 i 2017.



Pla comunitari per a la prevenció 
de les drogodependències 

 Consultori Aterra “Drogues parlem-ne”:
Informació preventiva de drogues al Diari de 

Manlleu. (Publicació setmanal). 

S’han publicat un total de 31 consultes i 
respostes (D’abril a desembre de 2018).



Pla comunitari per a la prevenció 
de les drogodependències 

TALLERS DROGUES LEGALS:

 2 representacions teatrals dinàmiques de “NO EM RATLLIS!”, el
28/11/2018 a alumnes de 3r ESO de l’IES Antoni Pous i Argila i el 07/12/2018 a
alumnes de 3r ESO del col·legi La Salle.

 9 tallers de prevenció de consum d’alcohol

 5 tallers teatralitzats de prevenció del consum de tabac a 1r ESO
de IES Antoni Pous i Casals Gràcia.



Pla comunitari per a la prevenció 
de les drogodependències 

TALLERS DROGUES IL·LEGALS:

 10 tallers de prevenció del consum de cànnabis, 3 al febrer i 4 al
maig de l’IES Antoni Pous i Argila, 3 al febrer a la Salle.

 4 tallers de prevenció del consum de drogues “Drogues i Festa”,
2 tallers a 1r Batxillerat de l’IES Antoni Pous i Argila i 2 tallers al
PTT Manlleu.



Pla comunitari per a la prevenció 
de les drogodependències 

ALTRES ACTUACIONS
 Programa PASA: 3 casos de Manlleu durant el 2017 (2 nois i 1 noia, 8 menys que

l’any passat) .
 Reconeixement del guanyador del I concurs de pòsters de sensibilització sobre

els riscos associats al consum d’alcohol. El disseny guanyador ha estat utilitzat en
campanyes actes dins del Pla ATERRA de Manlleu.

 Calibratge dels alcoholímetres distribuïts
dins del programa de dispensació
responsable d’alcohol.



 A través de subvenció FEMP s’ha reactivat el programa “Servei responsable” amb
les següents activitats desenvolupades

• Revisió del Decàleg de bones pràctiques del sector hostaler elaborat en la anterior
campanya

• Distribució de cartells de conscienciació de consum responsable de alcohol en el 
marc de les Festes de Nadal

• Servei de transport d’autobús dins del municipi durant les nits del 25 i 31 de 
desembre

Pla comunitari per a la prevenció 
de les drogodependències 



Promoció de la salut

OBJECTIU: dur a terme activitats que incideixin en la promoció dels hàbits i
estils de vida saludable tant en l’àmbit escolar com en el comunitari.
TALLERS A LES ESCOLES ALIMENTACIÓ SALUDABLE:
• M'AGRADO TAL I COM SÓC:
IES ANTONI POUS 2n Trimestre curs 2017-2018 - 3er ESO T - 78 alumnes
IES TER  1r Trimestre curs 2017-2018 3er ESO - 37 alumnes
CASALS GRÀCIA 1r Trimestre curs 2017-2018 1er ESO - 30 alumnes
SIDRAL/PQPI-PTT 1erTcurs 2018-19  - 25 alumnes
IES del TER 1er Trimestre Curs 2018-19  - 2on ESO  - 49 alumnes
IES del TER 1er Trimestre Curs 2018-19  S 2.1 3er ESO -37 alumnes
IES del TER 1er Trimestre Curs 2018-19  S 2.1 4rt ESO -51 alumnes
IES ANTONI POUS 1er Trimestre Curs 2018-19  S 2.1 1er ESO -68 alumnes

• MITES I HÀBITS ALIMENTARIS:
IES ANTONI POUS 2n Trimestre curs 2017-2018 - 1r Batxillerat - 75 alumnes
IES ANTONI POUS 1er Trimestre Curs 2018-19  1er CFGM -755 alumnes
IES ANTONI POUS 1er Trimestre Curs 2018-19  1er CFGS -75 alumnes



Promoció de la salut

TALLERS A LES ESCOLES ALIMENTACIÓ SALUDABLE:

• EXPOSCIÓ MENJA BÉ TU HI GUANYES:
CASALS GRÀCIA 3R PRIMÀRIA - 24 ALUMNES
CASALS GRÀCIA 4TR PRIMÀRIA - 23 ALUMNES
PUIG-AGUT - 3R PRIMÀRIA - 35 ALUMNES
PUIG-AGUT - 4T PRIMÀRIA - 30 ALUMNES

• TALLER CUINA SENSE PARES:
IES ANTONI POUS 1erTcurs 2018-2on CFGM -75 ALUMNES
IES ANTONI POUS 2onTcurs 2018-4er ESO -64 ALUMNES
SIDRAL/PQPI-PTT 1erTcurs 2018PQPI-PTT -25 ALUMNES

• TALLER ESMORZARS SALUDABLES:
IES ANTONI POUS 1er Trimestre Curs 2018-19 09 3er ESO -78 ALUMNES
IES del TER 1er Trimestre Curs 2018-19 2on ESO -49 ALUMNES



Promoció de la salut

 Col·laboració en el projecte comunitari “Promoció de l’Activitat Física i
Alimentació Saludable-Prevenció de l’obesitat infantil d’Osona”,
campanya “colors, sabors i molta marxa a Osona”, impulsat per
l’Agència de Salut Pública de Catalunya(ASPCAT), sector Osona.



Promoció de la salut
ALTRES ACTUACIONS:

Manlleu ciutat cardioprotegida:
 Adquisició de 3 nous aparells desfibril·ladors (DEA) durant el 2018.
Al web de l’Ajuntament de Manlleu, es pot consultar en el mapa de serveis i
equipaments municipals la localització dels 21 equips DEA existents actualment
repartits pel municipi de Manlleu, 15 són de titularitat municipal. A part d’equips
mòbils en cotxes de policia local, es prioritza la localització i accessibilitat a aquests
equipaments en tot el municipi.

1 Pavelló municipal
1 Camp municipal d’esports
1 Policia Local (mòbil)
1 Ajuntament (a la Plaça Fra Bernadí)
1 Mercat Municipal
1 Piscina Municipal
1 Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum 
1 Bus de transport adaptat municipal (mòbil)
1 Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
2 CAP al Servei d’atenció continuada de l’espai d’adults(1 fix i 1 mòbil)
2 Espai de pediatria a Hospital Sant Jaume (1 fix i 1 mòbil)
1 Institut Antoni Pous i Argila
1 Pavelló del Col·legi La Salle
1 Escola Carme Vedruna
1 Escola Puig-agut
1 Institut del Ter
1 Escola Casals Gràcia
1 Escola Quatre Vents
1 Escola Bressol Els Picarols

http://situam.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ebe9d5e2da254b0686687d71e3555b43



Promoció de la salut
Manlleu ciutat cardioprotegida:
Formacions:
 L’empresa CATWAS va portar a terme 2 sessions del “CURS DE FORMACIÓ SOBRE ÚS DEL 

DESFIBRIL·LADOR PORTÀTIL (DEA)” Les dates van ser :
1) Escola Casals Gràcia: dia 15 d’octubre de l’any 2018 amb 21 assistents. 
2) Escola 4 Vents: dia 18 d’octubre de l’any 2018 amb 22 assistents.
3) Escola Picarols: dia 08 de Novembre de l’any 2018 amb 12 assistents.
 Cursos d’autoprotecció (DEA), d’autoprotecció bàsica i de primers auxilis, atorgats

gratuïtament per l’Àrea de Promoció de la Salut de la Diputació de Barcelona, impartits per
tècnics de l’empresa col·laboradora SIS Prevenció SL:
o Oberts a la ciutadania en general: s’han fet 4 cursos aquest 2018:

-1 curs d’autoprotecció i suport vital bàsic Manlleu-F3- de 4h, a l’Ajuntament.
-2 cursos d’autoprotecció i suport vital bàsic Manlleu-F3- de 4h, a una aula de PTT.
-1 curs d’autoprotecció i suport vital bàsic Manlleu-F3- de 4h, a l’IES el Ter.
-1 curs d’autoprotecció i suport vital bàsic Manlleu-F3- de 4h, a l’Escola Vedruna El

Carme
-1 curs d’autoprotecció i suport vital bàsic Manlleu-F3- de 4h, a la Piscina Municipal
-1 curs d’autoprotecció i suport vital bàsic Manlleu-F3- de 4h, a l’Escola Puigagut

o Formacions d’autoprotecció bàsica i primers auxilis que es programen anualment als
centres escolars de primària i secundària. Aquest 2018 es van programar un total de 12
tallers a centres escolars ( 7 a primària i 5 a secundària).



Seguretat alimentària

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

ACTIVITATS DESENVOLUPADES dins del Pla de seguretat alimentària
municipal 2016-2019:

1.-Inspeccions als establiments de venda i/o elaboració
d’aliments: 140 inspeccions sanitàries a establiments minoristes d'alimentació.

2.-Classificació segons el risc sanitari (de 50 establiments, s’hi
inclouen reclassificacions) i actualització del Cens d’establiments
minoristes d’alimentació.

3.- Altres intervencions administratives per a la gestió del risc
per a la salut de les persones relacionades amb l’elaboració, producció,
distribució i venda de productes alimentaris: 3 suspensions d’activitat amb
tancament d’establiments, requeriments i mesures cautelars diverses.



Seguretat alimentària

Continuació ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

4.- Altres activitats: Assessorament als responsables d’establiments de
venda d’aliments (ateses 23 consultes) i elaboració d’informes sanitaris.

5.- Activitats formatives
3 Cursos d’higiene alimentària i autocontrols de 4h per a minoristes

d’alimentació (47 participants).



Seguretat alimentària

Continuació ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

6.- Distribució de la Guia de Manlleu de suport per a l’aplicació dels
prerequisits als minoristes d’alimentació. Aquesta guía es facilita en els
cursoso de manipulació d’aliments que organtiza l’Ajuntament i també durant
visites d’inspecció.



Prevenció i control de la legionel·losi

OBJECTIU: prevenir la contaminació per legionel·la de les aigües sanitàries
de les instal·lacions municipals de risc.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:

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

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

Analítiques als sistemes de reg per aspersió i a la font de la plaça Fra Bernadí, i seguiments anuals
a altres centres de baix risc (E.POMPEU FABRA. E.4 VENTS).
1 Inspecció oficial i certificació ECA d’Instal·lacions de risc (Legionel·losi) segons art.15 Decret
352/2004 de 27 de juliol.



Prevenció i control de la legionel·losi
Seguiment de les instal·lacions d’alt risc

Les instal·lacions d’alt risc que tenim al municipi requereixen una revisió tècnica (ECA) 
cada 4 anys.

Instal·lació Nº Anàlisis de 
control

Nº 
Revisions 
anuals

Última 
revisió 
tècnica ECA

Pròxima 
revisió 
tècnica ECA

Escola Bressol Colors 4 4 15/02/2017 30/11/2020

Piscina Municipal Coberta 7 4 15/02/2017 30/11/2020

Piscina Municipal Exterior 4 4 08/09/2017 04/07/2021

Camp de Futbol 17 4 02/07/2018 02/07/2022

Pavelló d’Esports 7 4 02/07/2018 02/07/2022



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

Control de coloms i altres aus:

 Coordinació gestió del colomar amb l’Associació Animalista de Manlleu.
 Contractació de tècnics externs per al control de la població de coloms. Atenció

personal de queixes referents a incidències amb aus (persones alimentadores, edificis
que són punts de nidificació descontrolats, etc.):
21 intervencions i/o visites informatives totes elles relacionades amb problemes
de coloms.

 Captures (en granges veïnes i nucli urbà): 154



Control aus urbanes
Control de gavians:

 Contractació d’un tècnic extern per fer el control general de la població, puncions
d’ous i vistes d’orientació i assessorament tècnic als ciutadans. Accions
realitzades del 29 de Març al 6 de Juliol (Atenció a 47 queixes o incidències veïnals).

 Accions informatives i educatives (impressió i difusió de díptics, també cartes
informatives amb consells preventius als residents dels edificis on s’han comptabilitzat
incidències en anys anteriors ).

 Estudi de seguiment i control de la població nidificant de gavià argentat al nucli
de Manlleu-2018. En paral·lel es constata una gran població flotant hivernant
comarcal.

 Anàlisi específic i mesures a adoptar referent a:
 És manté la reducció de parelles reproductores a la colònia de Can Roquer – Can Serra, i s’incrementa lleugerament

el nombre de parelles al nucli urbà de Manlleu (de 48 nius el 2017 a 52, el 2018). Aquest fet podria ser degut a que
la pressió exercida sobre la zona industrial hauria pogut desplaçar algunes parelles reproductores cap al nucli urbà.



 Nius de gavians detectats 2018

Control aus urbanes



Control aus urbanes

 Anàlisi específic de dades. Evolució 2016-2018 



Control aus urbanes
Control de gavians:



Animals domèstics i de companyia

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

Animals domèstics i de companyia:

 Total cens dels animals de companyia:
1.552 gossos, 128 gats i 7 fures (font: ANICOM)

 Altes al cens 2018:
83 gossos (7 de races potencialment perilloses),
22 gats i 0 fures.

 Promoció cens i xip animals: subvenció del 10%
de 31 xips.

 59 Expedients sancionadors tramitats el 2018
relacionats amb animals de companyia
(increment d’un 78% respecte els 39 del
2017)

 Gats esterilitzats de les colònies de gats: 56



Animals domèstics i de companyia
Recollida d’animals de la via pública:
 32 gossos
 4 gats

Dades de la protectora d’Osona:
 20 adopcions gestionades d’animals de

manlleu durant el 2018
 3 recuperacions de propietari

 Es segueix amb el protocol de difusió per
xarxes socials d’informació i fotografies dels
animals de companyia perduts.



Colònies de gats de carrer

OBJECTIUS: controlar la població de gats de carrer de Manlleu en l'aspecte 
sanitari i reproductiu.

 Dades actuacions 2018:
• Nre. de colònies implantades al municipi: 13
• Disposem de 7 contenidors condicionats (Sense rodes, tancats i amb pes a 

la part inferior per evitar bolcada, i menjadores protegides al fons) i 
altres casetes condicionades.

• Animals tractats (CER): 57
• Animals esterilitzats: 29 gats i 27 gates



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

ACTIVITATS DESENVOLUPADES:
• Total d'avisos rebuts de plagues: 82
Distribuïts de la següent manera en funció de la plaga:

• Total d'avisos que han generat una visita d'inspecció o control: 53
• Les dades de les actuacions no difereixen especialment respecte d’anys anteriors, ni pel que fa

a la distribució per barris ni pel tipus de plagues.
• Altres informacions: se segueix amb el control de vespes, específic a determinats espais com la

plaça Fra Bernadí i també la piscina municipal.
• Es fa un seguiment específic a espècies d’alt perill potencial presents al municipi: mosquit

tigre, formiga del jardí i vespa asiàtica.

Tipus de plaga Nombre d'avisos rebuts
Abelles 16
Diplòpodes 3
Formigues 4
Mosquits 3
Paneroles 1
Rates 23
Ratolins 1

Vespes 25
Altres 6



Prevenció i control de plagues
DISTRIBUCIÓ DE LES PLAGUES DETECATDES PER TIPUS I MESOS:



Prevenció i control de plagues

EVOLUCIÓ PER MESOS DE LES PRINCIPALS PLAGUES DETECATDES:



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

2018 TOTAL TANCADES RECLAMACIONS
FAVORABLES

RECLAMACIONS
DESFAVORABLES

RECLAMACIONS 30 26 10 16

CONSULTES 57 52

DENÚNCIES I QUEIXES 3 2

TIPUS DE CASOS ATESOS

Casos d'habitatge 3,00

Casos de subministraments bàsics 27,00

Casos de telecomunicacions 17,00

Casos de productes 3,00

Casos de no consum 1,00

Casos d'altres serveis 39,00



Consum

 Continuació de la Campanya d’inspeccions informatives de requisits
mínims de consum en establiments comercial minoristes dins del
Període 2016-2019: 32 establiments visitats durant el 28 de novembre, 4
i 5 de desembre per part de tècnics de la Diputació de barcelona, amb la
col·laboració de l’OPE, a la zona comercial del Barri de la Cavalleria, Barri
de l’Erm (Passeig de Sant Joan, Plaça Sant Antoni, Avinguda Puigmal, Plaça
de la Sardana, Av. Roma).



Consum

• Divulgació i Promoció de l'OMIC_ Dia del Consumidor-19/03/2018
Acció teatralitzada de carrer amb dos dinamitzadors en el mercat municipal. Es
reparteix material de difusió de la OMIC.

TALLERS REALITZATS A LES ESCOLES
1 Taller Necessito el que compro- Escola Casals Gràcia
El taller va ser realitzat per una tècnica de la CUS (Coordinadora d'Usuaris de la 
Sanitat, Salut, Consum i Alimentació).  
2 Tallers Taller Necessito el que compro- PTT-Manlleu (Antic Sidral) C de la Font,12.
Els 2 tallers van ser realitzats per una tècnica de la CUS (Coordinadora d'Usuaris de la 
Sanitat, Salut, Consum i Alimentació).  Es van realitzar 2 tallers, pel tipus d'alumnat és
necessari treballar en grups més reduïts. 
1 Taller Qui veu el meu perfil- Escola Casals Gràcia
Taller realitzat per UNAE, Federació Unió Cívica de consumidors i mestresses de casa 
de Catalunya. 1 Taller relacionat amb l'ús de dades personal a Internet.


