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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 OBJECTIUS 
 

Per què una segona edició del FES MANLLEU?  

La primera edició del FES Manlleu, celebrada els dies 28 i 29 d’abril de 2016, va servir per 

definir de manera participada, entre diversos agents partícips del desenvolupament local, 

línies i propostes d’actuació que havien de permetre la reactivació econòmica del municipi i 

possibilitar la generació de llocs de treball i el benestar entre la ciutadania. Per tant, els reptes 

de les jornades van centrar-se en la definició d’objectius econòmics, socials i culturals 

estratègics de Manlleu, així com també en les propostes considerades com a necessàries per 

acomplir-los. 

Enguany, transcorreguts dos anys des d’aquella primera edició, els passats 12 i 13 de juliol va 

celebrar-se una segona edició orientada al seguiment i avaluació de les propostes definides 

per les persones participants durant l’abril de 2016. Per tant, de manera corresponsable, s’han 

debatut i reorientat aquelles actuacions necessàries per seguir impulsant el desenvolupament 

econòmic i social de Manlleu i territori d’acord amb els reptes i les oportunitats detectades. 

Per tant, En quin punt ens trobem? Aquesta era la pregunta a la qual, entre les persones 

participants de cada taula, s’ha volgut donar resposta al FES Manlleu 2018. Les aportacions de 

les jornades es recullen en aquest document de retorn, el qual conté informació relacionada 

amb el fins on s’ha arribat i com continuem treballant les propostes definides. 

 

1.2 ESTRUCTURA I METODOLOGIA 
 

El desenvolupament de cadascuna de les jornades de treball va dividir-se en dues parts 

complementàries. 

El registre dels participants i les posteriors conferències inaugurals van ocupar la primera 

d’aquestes parts. La primera jornada va comptar amb l’acte d’obertura per part d’Àlex Garrido, 

alcalde de Manlleu; de Mercè Garau, directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i de 

Betlem Parés, responsable de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica. La 

segona de les jornades va ser introduïda per Eudald Sellarès, regidor de Promoció Econòmica i 

Indústria, acompanyat també per Betlem Parés.  

Totes dues parts introductòries van precedir la presentació del model de creació de valor 

públic (MCVP), una metodologia d’investigació iniciada per l’OPE amb l’objectiu de poder 

mesurar l’impacte de les polítiques públiques i actuacions que es desenvolupin. 

Després d’un breu descans, la segona part de les jornades va consistir en el desenvolupament 

de les taules de treball. En aquests espais participatius es va fer seguiment de l’estat 

d’execució de les propostes de 2016 i se’n va fer una avaluació. Van ser dinamitzades 

cadascuna per un tècnic municipal de referència, i comptaven també amb la figura d’un relator 
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amb l’objectiu de recollir les aportacions formulades i elaborar-ne la conseqüent acta de 

l’esdeveniment. Alhora, el regidor/a de cada àmbit en qüestió també va participar en les 

respectives taules   

Finalment, aquesta segona part va cloure’s amb un espai per a l’intercanvi informal 

d’impressions i relacions entre participants. 

 

 
Imatge: Estructura de les jornades del FES Manlleu 2018 
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2. SEGUIMENT DE LES TAULES 
 

 

 

 

 

 

 

Taula d’indústria 
La indústria com a motor de l’economia 
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TAULA D’INDÚSTRIA 

NOM DE L’ACTUACIÓ 
FES Manlleu 2016 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
Seguiment 

Proposta de millora i apunts diversos 
Com s’ha de seguir desenvolupant l’actuació? 

Enfortiment de la relació 
entre els centres formatius i el 
teixit industrial de Manlleu 

2017: Homologació d’aules de La Salle per poder oferir formació ocupacional adaptada 
a les necessitats del mercat de treball. 2018: Inici del treball del centre de formació 
integral La Salle - sector metall en el marc de la fundació La Salle, centre de formació en 
tecnologies. Està en vies de definició el model en el qual el Cefortem, amb La Salle, han 
de poder ser la seu d’un centre de formació avançat en el sector metall i maquinària, 
amb formació de grau mitjà i grau superior dual, impulsant i potenciant la participació 
d’empreses locals, en les vessants educatives, econòmiques i d’acolliment d’alumnes en  
pràctiques. 
La fundació Cefortem està elaborant un pla d’acció per als propers anys. És en el marc 
de la fundació on hi ha el punt de trobada entre el centre educatiu, l’empresariat i 
l’Ajuntament. 

Es valora positivament, i és un actiu fonamental per a Manlleu. 
Es considera imprescindible mantenir canals de relació fluids 
amb l’empresariat per alinear la formació amb l’estratègia 
empresarial que puguin tenir. 
 
Com a proposta de millora es planteja que seria interessant 
explorar com fer el reciclatge dels estudiants sortits de La Salle 
ja inserits al món laboral. És a dir, com seguir formant-los una 
vegada estan treballant. 

Difusió de la cartera de 
serveis de l'OPE 

És una activitat d’execució contínua que fa servir els canals existents, com el web de 
l’Ajuntament (manlleu.cat), informació al butlletí Fem Xarxa, així com la difusió en totes 
les visites personalitzades, reunions Taula Indústria, així com dossier i flyers a totes les 
activitats que tenen lloc al LAB Manlleu, espai de Coworking. 

S’apunta que majoritàriament no es coneixen els canals 
existents i que, si es coneixen, aquests no s’ajusten a les 
necessitats i oportunitats de la indústria. En aquest sentit, es 
diu que les notícies publicades s’adrecen majoritàriament al 
comerç i no a l’empresa de caràcter industrial. 
 
Es proposa que el FemXarxa sigui també un canal per informar 
de coses que fan les empreses, un instrument a l’abast de les 
empreses per comunicar allò quer fan. 

Millora de l'accés a Manlleu 
des de la Miranda (BV 5224) 

Projecte ja aprovat i obres en licitació. Execució prevista quan finalitzin les obres del 
pont (darrer trimestre 2018). 

No hi ha aportacions. 

Millora de l'accés a Manlleu 
des de la Gleva (BV 4608) 

Obres ja executades. No hi ha aportacions. 

SÒL INDUSTRIAL: 
manteniment actualitzat i 
difusió de les dades del sòl 
disponibles als polígons 
industrials a través de 
www.manlleuempreses.com 

1r Trimestre 2017: llançament de la WebApp per a naus i solars disponibles als polígons. 
Última actualització Situam:  Abril 2018. Inclou la localització de les empreses existents. 
Actualització de dades amb treball de camp. La informació de espais disponibles està 
accessible i periòdicament actualitzada tant al portal del web com a través de la 
WebApp.  És també una activitat d’execució contínua i manteniment de dades. 

Es comenta que a Manlleu no hi ha oferta de sòl industrial. 
Inexistència de naus disponibles i les existents són obsoletes. 
 
 

Desplegament de la fibra 
òptica als polígons industrials 

Vinculació a Taula d'Indústria (2017). 1a. trobada. Recull d’informació de necessitats. 
Presentacions operadores (2017). Plans de desplegament de 2 operadores presentats a 
l'Ajuntament (2017) . Desplegament de Goufone molt avançat,  Adamo no engega, Mas 
Móvil només zona urbana (2018). Canalitzacions fetes per l’Ajuntament: El Benet, que 

Es coneix l’existència d’estructures, però no les operadores de 
desplegament. El regidor anuncia la novetat d’una quarta xarxa 
gran de la Diputació, amb una actuació de replantejament de la 
fibra òptica. 
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TAULA D’INDÚSTRIA 

ja està enllestida (2016), el Canal tram La Piara-C17 enllestit, tram Resclosa-MIT 
enllestit i el tram Can Brocato en curs. El node previst de les piscines, quedarà per fer 
en futures actuacions (2019), no imprescindible (si no hi ha demanda) 

Creació de la Taula d'Indústria 

Creada el 2016, després de recollir la petició del FES Manlleu 2016. Amb participació 
d'empreses, personal tècnic i agents implicats, ha mantingut trobades (2017 i 2018), i 
ha estat un instrument participatiu i  de seguiment de projectes i accions de 
dinamització molt valuós. 

En relació amb el foment de la participació i implicació dels 
empresaris/àries a la Taula, es parla d’acordar un horari que 
pugui anar bé al màxim de participants. Es proposa treballar 
pocs temes però que s’acabin portant a terme. 

Pla d'acció de polígons i zones 
industrials 

Pla d'acció de dinamització dels PAE redactat, i aprovat (2016). Execució iniciada el 
2017. El pla d’acció es va presentar a la convocatòria d’ajuts de projectes integrals del 
Pla de modernització polígons de la Diputació de Barcelona, no s’ha aprovat i sortirà 
nova convocatòria al setembre 2018. El pla està en execució en diferents projectes, se’n 
fa un seguiment semestral i es comparteix amb la Taula d’Indústria. 

Es valora positivament la seva existència i la qualitat de 
redacció. Com a proposta de millora es planteja la creació 
d’una associació d’empreses del polígon (un aspecte que 
contribuiria a aconseguir més puntuació  en les valoracions de 
projecte per part de la Diputació de Barcelona). 

Identificació dels sectors 
estratègics a Manlleu 

Aquest estudi està pendent i es preveu poder-lo dur a terme l’any 2019  per una 
empresa especialitzada i amb el suport econòmic, total o parcial de la Diputació a 
través dels seus recursos i Catàleg de serveis. Es preveu que hi aparegui com cada any. 
Es valorarà la oportunitat de plantejar una actuació relacionada amb la identificació 
dels sectors estratègics a Manlleu a través de la convocatòria de Planificació estratègica 
del SOC. 

Aquesta és una actuació considerada imprescindible per al 
futur de Manlleu si es pretén saber cap on vol anar Manlleu. 
En aquest sentit, la proposta és que realment s’acabin 
identificant els sectors estratègics i es determinin quins són els 
sectors que podria atraure el municipi d’acord amb les seves 
potencialitats. 

ZONES D'APARCAMENT: 
Planificació de noves zones 
per a aquest ús en el nou 
POUM 

Tant en el sector del Mas com en el del Verdaguer ja es dona resposta a aquestes 
necessitats. En el POUM també es preveuen. 

Es comenta que són necessàries respostes complementàries 
que fomentin la mobilitat urbana sostenible. És a dir, la 
proposta de millora en aquest sentit seria el foment de la 
mobilitat sostenible entre els nuclis urbans i els polígons 
industrials. Ja s’estan portant a terme polítiques relacionades 
en alguns indrets, com per exemple l’habilitació de carrils bici o 
l’ús de furgonetes elèctriques que fan els transport de les 
persones cap als polígons. 

ZONES D'APARCAMENT: 
Habilitació de zones 
d'aparcament als polígons 
industrials i al seu entorn 

En el pressupost vigent s'ha previst una partida de 5.000 € per a lloguer de terrenys. 
Estudi d'alternatives ja elaborat. Pendent d'aprovació. 

Es comenta exactament el mateix que en el punt anterior. 

Aplicació de mesures 
correctives en la recollida de 
residus industrials 

Pel que fa a les millores en la recollida de deixalles no s’hi ha actuat. Les àrees de 
contenidors dels polígons industrials estan previstes per als residus produïts per les 
empreses que són assimilables en volum i/o naturalesa als residus municipals. Per a 
majors volums s’ofereix el servei de deixalleria municipal i per a diferent naturalesa cal 
gestionar-los privadament a través de gestors autoritzats. Com a singularitat per als 
residus especials industrials s’ofereix una recollida col·lectiva que es fa tres cops l’any a 

Es denuncia que hi ha punts de recollida on s’aboquen residus 
industrials i es deteriora el material del punt. No es fan 
propostes de millora al respecte. 
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la deixalleria. 

SÒL INDUSTRIAL: establiment 
de nou sòl industrial als 
polígons existents del 
Verdaguer i la Coromina 

Plans el Mas i el Verdaguer en curs (2018).   Signat el conveni amb els propietaris del 
Mas (juny 2018).  El Ple amb data 22.5.2018 va aprovar inicialment la modificació del 
PGOU per desenvolupar el sector del Mas. Actualment en exposició pública. S'ha 
elaborat i lliurat el projecte d'urbanització del Verdaguer. Pendent aprovació inicial pel 
Ple de juliol. 

Es comenta que no se’n té coneixement. Per tant, la proposta 
de millora va encaminada a millorar la comunicació. 

Millores de senyalització 
viària que potenciï els 
itineraris d'entrada i sortida 
per la Gleva (BV 4608) i la 
Miranda (BV 5224) 

Pendent per falta d'acord amb la Direcció General Carreteres de la Generalitat. 

Es comenta que tot i l’existència imminent del nou pont de Can 
Moles, s’ha d’evitar que els tràilers circulin pel centre de 
Manlleu. Tot i l’existència de senyalització es comenta que, 
com a proposta de millora, caldrà contactar amb les empreses 
per aconseguir que el transport de grans dimensions utilitzi els 
altres accessos habilitats per accedir als polígons. 

SÒL INDUSTRIAL: incorporació 
de nou sòl industrial a la 
revisió del POUM 

POUM incorpora previsió de nou sòl. Definit, aprovat Ple.  El POUM que es preveu 
aprovar inicialment pel setembre concreta aquesta directriu 

Es comenta que no se’n té coneixement. Per tant, la proposta 
de millora va encaminada a millorar la comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula de comerç i serveis 
El comerç local com a generador de benestar i qualitat de vida a Manlleu 
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TAULA DE COMERÇ i SERVEIS 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 
FES Manlleu 2016 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
Seguiment 

Proposta de millora i apunts diversos 
Com s’ha de seguir desenvolupant l’actuació? 

Continuïtat en 
l'acompanyament per part de 
personal tècnic de l'OPE 
davant la necessitat de tractar 
amb altres àrees de 
l'Ajuntament 

S'ha creat  i publicat al maig del 2018 al SITUA'M un mapa de locals buits per tal que les 
persones emprenedores i empresàries puguin saber l'oferta que hi ha. El cens inicial 
compta amb 94 locals i està prevista la seva actualització semestralment. 
A les persones emprenedores que volen muntar un negoci se'ls acompanya a Serveis 
Territorials per demanar les normatives existents i quins documents necessiten per a 
l'obertura del negoci, a més de fer-ne tot el servei d'informació i assessorament 
empresarial per posar-ho en marxa. També es tramiten els ajuts pertinents. S'han atès 
al llarg del 2017 un total de 56  emprenedors/es que volien obrir un establiment 
comercial. També som punt de Reempresa i s'han atès, durant el 2017, 5 comerços que 
volien traspassar el seu negoci. 

Segueix havent-hi la percepció de dificultats per relacionar-se 
amb els Serveis Territorials de l’Ajuntament per part de les 
persones empresàries i emprenedores. En aquest sentit, es 
valora positivament l’acompanyament del personal tècnic de 
l’OPE amb l’objectiu de reduir les diferències existents entre les 
parts. 
 
Es proposa que, per evitar malentesos o que es perdi 
informació important pel camí, des de Serveis Territorials quan 
s’atengui persones emprenedores: 
 

- Se’ls recomani visitar el personal tècnic de l’OPE per 
millorar l’acompanyament 

- S’editi material gràfic que reculli la informació més 
important a tenir en compte, així com també les 
ajudes i bonificacions existents adreçades a les 
empreses. 

Potenciació de la targeta 
moneder del MAB 

Actualment hi ha una baixa implementació per part dels mateixos associats al MAB, 
només l'utilitzen una vintena de comerços, dels quals només 5 són molt actius. Amb la 
nova junta es promocionarà l'ús de la targeta. 
En paral·lel, Manlleu formarà part, juntament amb 6 municipis de Catalunya, en una 
prova pilot del Carnet Jove Municipal per potenciar el comerç local i la fidelització dels 
joves. 

Es donen detalls concrets de totes dues iniciatives a 
promocionar. 

Redefinició de la taula de 
comerç com a espai de 
coconstrucció publicoprivat 

Durant el 2017 es van fer 2 reunions amb la Taula de Comerç i 3 reunions trimestrals 
amb el MAB i en principi s'ha mantingut el format de les reunions. 

Es demana que es facin reunions amb l’antelació suficient per 
definir els esdeveniments que impliquin el comerç. 

Proposta de carta de serveis 
integral per a micro i petites 
empreses 

Durant el 2017 s'ha fet 7 cartes de serveis a diferents comerços i en el primer semestre 
del 2018  se n'han fet 4. L'any 2017 es va signar un conveni amb la Fundació.cat per tal 
que aquells establiments que ho volguessin poguessin tenir una pàgina web a un preu 
simbòlic, s'hi van adherir un total de 24 comerços. També està previst iniciar durant el 
setembre del 2018 un projecte de digitalització del comerç. 
El 2017 es va fer el programa de suport  de microempreses que consistia en un 

Es proposa fer una campanya informativa amb l’objectiu de 
donar a conèixer a un nombre més ampli de comerços 
l’existència de les cartes de serveis. Això no obstant, es 
reconeix certa manca d’actitud d’alguns comerços del municipi 
que no mostren suficient interès per professionalitzar-se i 
oferir serveis de qualitat. 
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assessorament gratuït per fer un seguiment de l'activitat i millorar-ne l'eficàcia. 

Incentivació de la rehabilitació 
d'edificis o penalització del 
seu abandonament en zones 
de més potencial comercial 

Pendent de treballar-ho en la taula de treball que s'ha de crear. Es preveu al llarg del 
2018, durant els treballs urbanístics per a l'aprovació inicial del  nou POUM fer una 
taula de treball de comerç. 

Es considera de vital importància que es coordinin els Serveis 
Territorials i l’OPE amb l’objectiu que el POUM faciliti la 
vertebració del teixit comercial. Així mateix, també es 
considera important que la legislació municipal 
complementària inclogui facilitats per a la recuperació 
comercial i rehabilitació d’edificis i locals. 
Es farà proposta de reunió entre MAB, OPE i equip redactor 
POUM i Serveis Territorials abans de l’aprovació inicial. 

Promoció del sector 
agroalimentari de KM 0 o  
l'ESS 

Des de la línia estratègica d’impuls de l’Economia Social i Solidària (ESS) s’ha donat 
suport a l’Ateneu de Manlleu en la creació del projecte SA(BIS). L’Ateneu Manlleu, en 
col·laboració amb un conjunt de productors, posa en funcionament Sa(Bis), una 
iniciativa que vol facilitar la compra de productes de km 0 i/o ecològics. L’objectiu és 
facilitar la compra setmanal d’aquest tipus de productes, acostar-los a un grup 
potencial de la població que hi pot estar interessada (socis i sòcies de l’entitat) i facilitar 
la venda sense la necessitat d’intermediaris. 

Ni es coneixia el projecte ni es fan aportacions al respecte. 

Enfortiment del MAB 

A les persones que passen per l'OPE se'ls informa de l'existència del MAB i, en les visites 
als comerços, també s'informa del MAB. 
Les accions de dinamització de l'Ajuntament es planifiquen i s'executen conjuntament 
amb el MAB. 

Les dinamitzadores del MAB exposen que la nova junta està 
preparant un conjunt d’actuacions per augmentar el nombre 
d’associats. Com a proposta immediata de millora serà l’edició 
d’informació sobre els serveis del MAB amb l’objectiu tant de 
donar-los a conèixer als associats actuals com a d’altres 
possibles comerços. 

Elaboració d'un Pla de 
dinamització econòmica i 
cultural a Dalt Vila 

Està pendent i previst d'elaborar el 2019 un pla de dinamització. Cal tenir present que 
l'estudi dels locals buits ens dona molt pocs locals comercials ja que la majoria són d'ús 
residencial (garatge i altres). 

S’informa que el Pla de dinamització de Dalt Vila està paralitzat 
ja que l’estudi previ ha detectat que la majoria de locals 
detectats estan destinats a altres usos que no són comercials i 
que, majoritàriament, els propietaris no hi han mostrat interès. 

Identificació dels locals 
potencialment comercials i de 
les possibles activitats 
econòmiques a desenvolupar-
hi. 

El 2017 es va fer un estudi, finançat per  la Diputació de Barcelona, per tal d'identificar 
els locals buits al barri de Dalt Vila amb anàlisi de l’estat dels locals.  Així mateix, des de 
l’OPE es va fer un cens locals comercials  buits de tot Manlleu. Un cens que està 
publicat online a www.manlleuempreses.com   

Els cens de locals amb les principals dades és de tot Manlleu i 
l’estudi de locals buits de caràcter detallat és exclusivament del 
barri de Dalt Vila. 

Adequació de determinades 
taxes municipals per afavorir 
la dinamització i revitalització 
dels eixos comercials 
prioritaris 

L'any 2016 es van modificar i crear noves bonificacions per al trasllat i la creació de 
nous establiments al centre de Manlleu. 

En aquesta proposta es remet als apunts detallats a la proposta 
d’ Incentivació de la rehabilitació d'edificis o penalització del 
seu abandonament en zones de més potencial comercial. Això 
no obstant, es comenta que abans caldrà decidir quins han de 
ser els eixos comercials prioritaris que han d’unir les zones 

http://www.manlleuempreses.com/
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comercials existents. Uns eixos que, tradicionalment, ja estan 
definits: plaça Fra Bernadí i carrers adjacents; passeig de St. 
Joan i avinguda de Roma fins al Mercat Municipal. 

Impuls de la 
complementarietat de la 
targeta d'aparcament de la 
plaça Fra Bernardí amb la 
resta de zones d'aparcament 

No va ser possible. Es recollirà en el plec així que acabi la concessió actual. Actualment 
hi ha comerços que ho fan de manera individual a través d’acords de col·laboració 
concrets. 

No va haver-hi temps suficient per fer el seguiment d’aquesta 
actuació. Si s’escau, es tractarà en el marc de la convocatòria 
d’una nova taula de comerç. 

Proposta de consens entre 
comerciants i Ajuntament per 
a l'enllumenat nadalenc 

Durant els nadals del 2016 i  2017, s'ha treballat l'enllumenat públic amb els 
comerciants i voluntaris, prioritzant, sobretot, els carrers més comercials. 
 

No va haver-hi temps suficient per fer el seguiment d’aquesta 
actuació. Si s’escau, es tractarà en el marc de la convocatòria 
d’una nova taula de comerç. 

Promoure la connexió dels 
eixos comercials amb el 
passeig del Ter 

Pendent de treballar-ho en la taula de treball que s'ha de crear. 

En aquest punt es contraposen dues posicions que poden ser 
complementàries. Per una banda s’emfasitza la necessitat 
d’actuar de manera immediata en la dinamització del passeig 
del Ter (recuperant el Pla del passeig del Ter aprovat el 1998); i 
per l’altra es debat la necessitat d’enllaçar el centre històric 
amb la part alta del municipi a través d’eixos comercials. En 
aquest sentit hi ha diferents propostes de carrers a actuar com 
a nexes i, davant la diversitat d’opinions, s’emplaça a cercar 
una proposta consensuada a través del MAB i la taula de treball 
a crear. 

Treball en el projecte de 
conversió del passeig del Ter 
en un pol d'atracció turística 

El desembre de 2016 es va iniciar el procés de participació ciutadana sobre el futur del 
parc del Ter i finalitzà el 31 de desembre de 2017. El procés de participació es va 
estructurar en tres mecanismes: un qüestionari en línia, un taller públic de debat i una 
ruta de mapatge col·laboratiu. A més, es va comptar amb la participació activa d’un 
grup motor que es va reunir tres cops durant tot el procés participatiu per tal de fer-ne 
el seguiment i aportar les seves propostes.  Es va implicar els comerços en una de les 
sessions, concretament la d'activitats econòmiques i serveis als ciutadans / Dissabte 21 
de gener / Casal Cívic Frederica Montseny. Així com a través del qüestionari en línia que 
hi havia a la pàgina web de l'Ajuntament. De les propostes que van sortir, 3 feien 
referència a activitats econòmiques, concretament: Que s’utilitzés el passeig del Ter 
com a activitat econòmica oferint gastronomia, cultura (...) / Que es fessin fires al 
passeig del Ter / Que es fessin activitats de Festa Major. 

En aquest punt tan sols es fa una pregunta relacionada amb 
com va gestionar-se l’adjudicació de l’espai dels jardins de Can 
Mataró. En aquest sentit es respon que, amb l’objectiu de 
dinamitzar el passeig del Ter, es va fer un encàrrec polític de 
cercar una empresa amb capacitat per assumir-ne la gestió. 
Després de visitar l’espai amb diverses empreses, tan sols 
Diverta va acceptar participar en aquesta prova pilot de 
caràcter puntual de dinamització de l’espai. 

Impuls de fórmules 
sinèrgiques entre comerç, 
cultura, gastronomia i turisme 

Als restauradors se'ls implica en la Nit de comerç i Porc i Cervesa. En el marc de la 
Primavera encantada del 2017, els restauradors hi van participar creant menús musicals 
i ambientant els sopars amb música a través d'alumnes i professors de  l'escola de 

S’acorda fer el seguiment i recollir les aportacions al respecte 
en el marc d’una nova convocatòria de la taula de comerç ja 
que no hi ha hagut temps suficient per tractar-ho. 
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Música de Manlleu. 
Pel maig del 2016 es va fer la Fira Circ que el 2017, però, no va tenir continuïtat. 
El juny del 2018, en el marc de la Festa del Comerç, s'ha pagat una sommelier per tal 
que fes maridatges i tastos gastronòmics en diferents restaurants. També una Personal 
Shopper que ha fet un recorregut comercial per 18 comerços de moda i complements 
per donar-los a conèixer i posar en valor la professionalitat del comerç de Manlleu. 

Redefinició del 
www.manlleuempreses.com 
per facilitar la intercooperació 
empresarial i la informació 
ciutadana 

En fase d'estudi i de recerca d'experiències amb altres territoris. 
Creat un nou visor de la borsa dels locals comercials buits el maig 2018. Aquest any es 
posarà una senyalització de vianants on la ciutadania o turistes que visitin la ciutat 
trobaran informació comercial, gastronòmica i del patrimoni industrial i històric de la 
ciutat. 

S’acorda fer el seguiment i recollir les aportacions al respecte 
en el marc d’una nova convocatòria de la taula de comerç ja 
que no hi ha hagut temps suficient per tractar-ho. 

Impuls i promoció de 
propostes culturals, 
esportives i turístiques per 
dinamitzar l'activitat 
comercial 

L'any 2017 es va crear el programa de ràdio La Piràmide de Maslow, conjuntament amb 
poblacions veïnes, i aquest 2018 tindrà continuïtat amb un format diferent. Aquest any 
també s'ha creat un programa estable a Ràdio Manlleu dedicat al comerç. I per al 2018 
hi ha la proposta cultural de flaixos musicals amb la participació de 6 municipis d'Osona 
Nord. 

S’acorda fer el seguiment i recollir les aportacions al respecte 
en el marc d’una nova convocatòria de la taula de comerç ja 
que no hi ha hagut temps suficient per tractar-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula d’agricultura i ramaderia 
El sector primari com a productor d’aliments i conservador del paisatge 
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TAULA D’AGRICULTURA i RAMADERIA 

 

NOM DE L’ACTUACIÓ 
FES Manlleu 2016 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
Seguiment 

Proposta de millora i apunts diversos 
Com s’ha de seguir desenvolupant l’actuació? 

Millora, d'acord amb l'OPE i 
Creacció, dels perfils agraris 
professionals d'acord amb la 
realitat existent 

En un Consell de la Pagesia es va tractar específicament aquest tema i es va convidar la 
directora de l’OPE i una responsable del servei d’inserció per explicar els serveis que 
s’ofereixen a les empreses, incloses les del sector agroramader. També es va explicar 
que l’OPE pot donar resposta a una necessitat que no consti a la seva oferta i organitzar 
serveis a mida. 

Davant les necessitats que té el sector de formar 
específicament els treballadors i les treballadores, sobretot per 
les seves mancances en les competències lingüístiques, es 
proposa que el curs s’imparteixi des de l’OPE. Abans, però, cal 
fer un cens per saber quantes explotacions necessitarien 
aquesta formació i, també, concretar les especificitats que ha 
de tenir el curs de formació. 

Ús del correu electrònic per 
millorar la difusió i projecció 
de la carta de serveis agraris 
existents 

Des del Servei de Medi Ambient s’envien informacions diverses a les explotacions a 
través del correu electrònic, com ara les actes de les reunions del Consell de la Pagesia. 
En una de les actes quedaven recollits els serveis agraris oferts per l’OPE. 

No es fan aportacions al respecte. 

Celeritat i millora dels camins 
municipals 

Des de l’Ajuntament es va demanar i obtenir un ajut de Diputació de Barcelona per 
poder pavimentar la major part del camí que connecta Sant Jaume amb Lourdes. 
L’execució està prevista en els propers 3 mesos. De manera complementària, es preveu 
també pavimentar el tram que uneix Sant Jaume amb Manlleu passant per Cal Batlle. 
Això no obstant, actuació pendent de consensuar amb la propietat de Cal Batlle. En cas 
que en aquesta legislatura es pogués adequar un altre camí, el següent seria el que 
connecta el Fugurull amb Gurb.  
També s’ha treballat per conèixer la titularitat d’alguns camins on hi ha conflictes entre 
propietaris.  
Paral·lelament, cada any, l’Ajuntament destina una partida de 5.000€ a la compra de 
grava per a la millora de camins rurals. 

Els camins municipals són considerats per la pagesia com 
quelcom important que condiciona la seva feina i, per tant, els 
preocupa el seu estat. És complicat de gestionar a causa de les 
diverses titularitats, els diferents usos, i el manteniment que 
necessiten (en aquest sentit, es qüestiona la conveniència de 
pavimentar el camí de Cal Batlle a Sant Jaume). Això no 
obstant, com a propostes de millora s’apunta el següent: 
 
- Fer un cens d’explotacions professionals i fer un pla 
d’inversions per al repàs de camins plurianuals. 
- Destinar part de l’IBI recaptat a la millora dels camins rurals 
(s’aprofita per demanar una rebaixa en el coeficient) 
- Insistir en la coordinació entre municipis per actuar 
conjuntament en camins que connectin termes municipals. 

Aposta per innovacions 
tecnològiques al sector 
agroramader 

Des del Servei de Medi Ambient s’ha fet difusió dels premis Innovacat via correu 
electrònic.  
Des del servei d’empresa de l’OPE també s’han visitat diverses explotacions per 
conèixer les seves necessitats empresarials i inquietuds tecnològiques. 

Per una banda es proposa incentivar que les granges siguin 
energèticament autosuficients a través, per exemple, de la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques. Una mesura que hauria 
d’anar acompanyada de bonificacions fiscals que ho 
incentivessin, com per exemple rebaixa de l’IBI o de l’ICIO. 
També podria preveure’s l’autoconsum sense 
emmagatzematge;  d’aquesta manera es reduiria la inversió 
necessària.  
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Una proposta que podria valorar de treballar-la a través del 
POUM Així s’evitaria haver d’enviar cada sol·licitud a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme i, per tant, la lentitud i la visió 
restrictiva que la caracteritza. 

Seguiment de les actuacions 
proposades al FES Manlleu en 
el marc del Consell de la 
Pagesia 

En les reunions del Consell de la Pagesia s’han tractat alguns dels temes plantejats i se 
n’han treballat d’altres, com ara l’avanç de planejament del POUM o la revisió cadastral 
de rústica.   

No es fan aportacions al respecte.  

Comunicació a la Policia Local 
els actes incívics com 
l'abandonament de deixalles, 
l'abocament de runa o la 
presència de gossos deslligats 

La detecció dels actes incívics es fa a través de diversos sistemes: policia rural, avisos de 
la ciutadania o de les mateixes explotacions ramaderes. A posteriori, des de la 
Deixalleria es van netejant els abocaments incontrolats detectats. Depenent de la 
naturalesa i/o del volum dels residus abandonats els mitjans municipals són insuficients 
i cal contractar empreses especialitzades. 

Es constata que persisteix el problema dels gossos deslligats 
fora del nucli urbà, amb els conseqüents problemes que 
comporta per a la pagesia (excrements, malmeten els camps de 
conreu o espanten el bestiar). En aquest sentit: 
 
Es proposa que s’apliquin els protocols existents més enllà de 
les zones urbanes, i s’adapti la preocupació a la normativa 
existent. Davant els dubtes, es proposa que el tècnic municipal 
en qüestió assisteixi a una reunió del Consell de la Pagesia. 
També es proposa que la Policia Local conegui bé la xarxa de 
camins rurals del municipi. 

Trasllat al Departament de les 
inquietuds generades per la 
problemàtica dels purins 
porcins 

El trasllat no s’ha fet, però des de l’Ajuntament s’han donat facilitats als pocs projectes 
de tractament de dejeccions que s’han plantejat. També s’ha col·laborat amb els agents 
rurals en el control d’abocaments de purins. 

En relació amb els purins de vaques, es proposa fer grups 
operatius per fer compost de qualitat per part de la mateixa 
granja. Això no obstant, ni l’actual POUM ho permet ni el DARP 
ho autoritza,  i s’ha de lliurar a un gestor de residus autoritzat. 
Es demana que es reverteixi la situació de prohibició 
d’autotractament.  
 
En relació amb els purins de porcs, la Taula de Purins ha estat 
aturada un any i mig. Tanmateix, s’han fet aportacions al nou 
decret que ha d’aprovar-se a finals d’any, i s’estan cercant 
línies d’ajut per al tractament a d’altres administracions. 
Aquesta problemàtica es considera prioritària i, en aquest 
sentit, s’interpel·la l’Ajuntament en relació amb la manca de 
diàleg amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. 

Trasllat a Creacció de les El trasllat no s’ha fet. Des del Consell de la Pagesia tampoc ha sorgit més la inquietud. S’apunta que abans la Taula de Purins depenia de Creacció, i 
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mateixes inquietuds i 
oferiment per participar en un 
projecte pilot al respecte 

ara ho fa el Consell Comarcal i la Universitat de Vic. No es fan 
més aportacions  perquè ja s’han fet  al punt anterior. 

Desenvolupament 
d'infraestructures de 
telecomunicacions a les 
explotacions agrícoles i 
ramaderes 

En els darrers mesos s’ha treballat per fer desenvolupar la xarxa de fibra òptica al nucli 
urbà,  i se n’ha prioritzat  l’arribada als polígons i a les dependències municipals. Seguint 
el traçat de la carretera de la Miranda, s’hi farà passar fibra òptica. Si hi hagués 
explotacions interessades es podria fer un estudi de viabilitat sobre la possibilitat 
d’aprofitar la xarxa d’abastament d’aigua potable per passar la fibra òptica, com s’ha fet 
a d’altres municipis. 

Tan sols es té constància de problemes de cobertura o mala 
connexió a Sant Jaume Nou i a les Basses, respectivament. Es 
proposa l’elaboració d’un estudi relacionat amb les possibilitats 
de l’arribada de la fibra òptica a masies i nuclis disseminats. 
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Taula d’Economia Social i Solidària (ESS) 
La construcció i innovació socioeconòmica transformadora 
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TAULA d’ECONOMIA SOCIAL i SOLIDÀRIA 

NOM DE L’ACTUACIÓ 
FES Manlleu 2016 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
Seguiment 

Proposta de millora i apunts diversos 
Com s’ha de seguir desenvolupant l’actuació? 

Desenvolupament d'accions 
de sensibilització i 
coneixement d'iniciatives 
d'ESS 

A) Edició del Programa educatiu en ESS, en el marc del 
catàleg d'activitats educatives per als centres docents de 
Manlleu. Activitats relacionades. 
B) Xerrades de sensibilització: "Què entenem per ESS?" 
"Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús: alternativa 
d’accés a l’habitatge" "Les finances ètiques" 
C) Participació a 1a. edició alTERna't i a 2a. edició (28 juliol 
2018) 
D) Dinamització de les xarxes i la web ESS Manlleu. Es rep el 
suport tècnic de la cooperativa Dies d'Agost,  al servei de 
les iniciatives d’ESS. 
E) Publicació de material divers (díptic Xarxa d’Iniciatives 
ESS, guies de finances ètiques, altre material.) 
F) Suport als cicles de la Salle Emprenedoria Social 
G) Impuls del programa La descoberta, una experiència 
significativa. Un programa que pretén donar resposta a 
necessitats manifestades pels centres educatius. 
H) Intercanvi entre ajuntaments: es donen a conèixer les 
iniciatives Manlleu 

A) L’Ajuntament es posa a disposició dels centres i del personal docent en cas que vulguin 
desenvolupar alguna activitat d’acord amb la proposta metodològica del programa 
educatiu. 
B) L’Ajuntament s’ofereix per vehicular l’organització de noves xerrades en cas d’haver-hi 
demanda per part de les iniciatives i persones interessades. 
C) La seva organització es considera un objectiu anual que afavoreix la consolidació de la 
Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu. Enguany es concep com una oportunitat per donar a 
conèixer les iniciatives de Manlleu, però amb voluntat d’obrir-lo a les de la resta de la 
comarca. Es farà el dissabte 28 de juliol a l’Embarcador del Ter. 
D) Hi ha acord relacionat amb la importància de la comunicació i la necessitat de donar 
visibilitat a les iniciatives. Tot i el suport de l’Ajuntament, a través de Dies d’agost, segueix 
essent un repte maximitzar la utilitat i els beneficis d’aquesta oportunitat de promoció. A la 
pregunta “Com fer que les iniciatives utilitzin més els serveis de Dies d’agost?” la resposta 
sembla ser la de donar continuïtat al servei i esperar que acabin sent conscients de 
l‘oportunitat que representa. 
E) No hi ha més demandes relacionades amb la publicació de nou material. 
F) L’Ajuntament seguirà donant suport, en la mesura del possible, a l’emprenedoria social 
dels centres educatius. 
G) Consens en la necessitat de donar continuïtat a aquest programa, i a d’altres que també 
s’adrecen a joves amb l’objectiu d’afavorir la seva inclusió social i inserció laboral. El repte 
és passar de la temporalitat a l’estabilitat d’aquests programes i del seu finançament. 
H) Els intercanvis entre ajuntaments tindran continuïtat, tant des del marc de la Xarxa de 
Municipis de l’Economia Social i Solidària (XMESS) com des del grup entre els ajuntaments 
d’Arbúcies, Cardedeu, Hernani i Manlleu. 
 
En termes de debat, es comenten diversos aspectes, sense arribar a acords concrets. Per 
una banda, es comenta la importància de donar visibilitat a les pràctiques corrents que ja 
s’estan fent, i que guarden relació amb els principis del que ara s’ha batejat com a ESS. Les 
persones d’edat més avançada ja havien actuat, potser per necessitat, sota lògiques amb 
aquests principis i valors i, per tant, seria important buscar la manera de connectar el 
passat amb el present. Així mateix, es proposa també la necessitat de sensibilitzar amb 
l’exemple. És a dir, explicar el perquè de les coses, més enllà de la cosa en si. Per altra 
banda, es planeja la possibilitat de crear una marca , un paraigües que aixoplugui l’ESS del 
municipi o territori, i que sigui més fàcil, accessible i atractiva que Xarxa d’Iniciatives 
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d’Economia Social i Solidària. Es posa l’exemple de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona. 

Donar continuïtat a la Xarxa 
d'Iniciatives d'ESS de Manlleu 
com a espai de seguiment de 
les accions del FES Manlleu 

Entre els anys 2016 i 2017 en el marc de les trobades 
mensuals de la Xarxa d'iniciatives d'ESS de Manlleu s'ha fet 
el seguiment de les accions que es van plantejar al FES 
2016. Això no obstant, amb el canvi de rol de l'Ajuntament, 
es proposarà  la creació d'una Taula d'Economia Social i 
transformadora. Espai de diàleg, concertació i 
coconstrucció de polítiques públiques i actuacions de la ESS. 
Aquesta Taula, que està per formalitzar-se, es podria 
convocar una o dues vegades l'any a petició de les parts 
interessades. L'Ajuntament hi convocaria totes les entitats 
que tingués censades com actors partícips del sector de 
l'ESS, estiguin o no organitzades en xarxes o espais 
d'autoorganització. 

La proposta plantejada per part de l’Ajuntament és acceptada per part de les iniciatives 
presents a la Taula. Per tant, s’apodera la Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu i se li cedeix 
el lideratge, fins ara públic. 
 
Pel que fa a la creació d’una Taula d’Economia Social i Transformadora, també és una 
proposta ben rebuda per part dels assistents. Tanmateix, resta pendent acordar com ha de 
ser la seva concreció formal. Així mateix, es planteja també per part d’algunes iniciatives la 
necessitat d’acordar espais reconeguts de concertació, és a dir, d’oficialitzar la relació per 
comprometre els acords. 

Aproximació a l'empresa 
convencional dels valors de 
l'ESS en el marc de l'economia 
plural 

2016 Jornada sobre economia circular, també temes 
d'eficiència energètica a les empreses; 
2017 Campanya de compra local i social (edició de 6 vídeos 
i de displays) i Campanya de RSC (xerrades de sensibilització 
i campanya de Respon.cat) 
Aquesta línia d’actuació requereix una continuïtat que no 
ha estat del tot suficient. 

Per una banda, s’apunta que una manera de reprendre l’aproximació a l’empresa 
convencional dels valors de l’ESS seria la de recuperar aquelles empreses que van signar el 
manifest de Manlleu Territori Socialment Responsable de Respon.cat 
 
Per altra banda, la proposta d’expandir l’eina del Balanç Social de la XES a empreses que no 
són pròpiament ESS amb l’objectiu que puguin aplicar-se l’auditoria-anàlisis i fer-ne públics 
els resultats, no és una tasca fàcil ja que presenta dificultats afegides: si ja  ha estat difícil 
d’obtenir respostes de les pròpies iniciatives, fer-ho d’empreses menys sensibilitzades 
encara ho serà més.  A més, fer públics els resultats previsiblement no agradarà a aquestes 
empreses. Per tant, una possibilitat seria facilitar-los l’eina amb l’objectiu que puguin 
avaluar-se des de la privacitat. 

Impuls d'una pàgina web 

Creada. https://ess.manlleu.cat/ . També comptes de 
Facebook i Twitter. A partir de 2017, Dies d'Agost les 
dinamitza, i estan a disposició de les iniciatives de la Xarxa i 
dels projectes d'ESS que tinguin lloc a Manlleu. 

Es considera la importància que aquesta, així com també les xarxes socials, segueixin essent 
gestionades i dinamitzades a través de l’Ajuntament i, al seu torn, des d’una empresa 
especialitzada. 

Organització d'una jornada de 
formació orientada a 
secretaris/àries i 
interventors/es  per fomentar 
la inclusió de clàusules socials 
en la contractació pública 

El dia 9 de març de 2017 es va organitzar una jornada de 
presentació de la guia i que també servís de sensibilització 
per a la inclusió de clàusules socials en la contractació 
pública. Van participar-hi secretaris/àries i interventors/es, 
personal tècnic d'altres àrees i també persones vinculades a 
entitats de l'economia social. No ha tingut continuïtat, tot i 

Hi ha consens en relació amb la importància de la inclusió de clàusules socials i 
mediambientals en la contractació pública. És un factor clau d’impuls de l’ESS. El fet que hi 
hagi grans corporacions locals que hagin començat a treballar aquest tema, amb el 
conseqüent potencial tècnic i jurídic inherent a aquestes organitzacions, recomana que és 
més sensat i profitós aprofitar el treball que ja s’està fent i, en tot cas, complementar-lo i 
ajustant-lo a la idiosincràsia de les administracions públiques del territori. 
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la necessitat de seguir-hi treballant. La XMESS o l'Ateneu 
Cooperatiu poden ser una oportunitat per seguir 
fomentant-ne la inclusió i el posterior seguiment. 

Edició d'una guia per a 
personal tècnic no jurídic que 
faciliti la inclusió de clàusules 
socials en la contractació 
pública 

Presentada al març de 2017, i versió definitiva de desembre 
de 2017. La publicació d'altres guies més completes per 
part de grans municipis amb majors recursos tècnics ha 
provocat que quedi en un segon pla. De totes maneres, tot i 
l’existència de guies de contractació pública responsable, la 
inclusió d’aquestes clàusules, tot i ser una pràctica creixent, 
segueix sent una assignatura pendent a la gran majoria 
d’administracions públiques. 

Hi ha consens en relació amb la importància de la inclusió de clàusules socials i 
mediambientals en la contractació pública,  i és un factor clau d’impuls de l’ESS. El fet que 
hi hagi grans corporacions locals que hagin començat a treballar aquest tema, amb el 
conseqüent potencial tècnic i jurídic inherent a aquestes organitzacions, recomana que és 
més sensat i profitós aprofitar el treball que ja s’està fent i, en tot cas, complementar-lo i 
ajustant-lo a la idiosincràsia de les administracions públiques del territori. 

Inclusió de clàusules socials 
en la contractació pública 

Encara no s'ha aconseguit normalitzar la implementació de 
clàusules socials, més enllà d'experiències concretes i 
creixents. És un repte per a l'Administració, que topa sovint 
amb esculls legals i manca de coneixement al respecte o 
recursos per vetllar-ne  la  redacció,  la comprovació i el 
compliment. 

Hi ha consens en relació amb la importància de la inclusió de clàusules socials i 
mediambientals en la contractació pública, i és un factor clau d’impuls de l’ESS. S’insta 
l’Ajuntament a normalitzar-ne l’ús, tant en la inclusió com en el posterior seguiment. Això 
no obstant,  des dels ajuntaments aquesta normalització no està sent fàcil a causa tant de 
les reticències per part dels equips de secretaria com per les suspensions dels tribunals de 
justícia, conseqüència d’impugnacions per part de grans grups empresarials. 
 
Això no obstant, la pertinença de l’Ajuntament de Manlleu a la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària (XMESS) pot possibilitar l’accés a bancs de recursos entre 
ajuntaments. No es tractaria tant de tenir a l’abast guies jurídiques sinó de poder disposar 
de models concrets de plecs de clàusules. 

Foment de la cooperació de 
les iniciatives d'ESS amb la 
resta de teixit empresarial 

Campanyes  amb el MAB de Manlleu Territori Socialment 
Responsable,  de compra local i social. També existència d' 
espais físic de relació (LAB MANLLEU)  i virtual 
(manlleuempreses i la imminent publicació del catàleg de 
consum responsable) 

El LAB Manlleu és un equipament que no ha explotat encara el seu potencial, en termes 
d’interccoperació empresarial. Es recorda que és un equipament que vol ser el que vulguin 
que sigui els seus usuaris i usuàries. 

Publicació d'un fullet o butlletí 
informatiu 

No s'ha publicat un butlletí. Això no obstant, s'ha creat 
material relacionat amb la Xarxa (díptic i roll-up) i es 
dinamitza web i xarxes socials. 

Es fa referència a la conveniència (o no) d’un butlletí enviat per correu electrònic. Això no 
obstant, no es concreta quina hauria de ser la periodicitat, l’estructura i el contingut. Ni qui 
hauria de ser la persona responsable. 

Incorporar la Xarxa 
d'Iniciatives d'ESS de Manlleu 
a la XES 

Després d’uns anys essent l’Ajuntament qui ha liderat 
l’existència de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS, s’entén que ha 
arribat el moment de cedir la iniciativa a les mateixes 
entitats que la conformen en el sentit de possibilitar el seu 
apoderament i autoorganització. S’ha fet proposta de nou 
funcionament. Això no obstant, de manera més o menys 

En tot cas serà en el marc de les trobades de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS de Manlleu on es 
decidirà aquesta proposta. 
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reeixida, s’havien anat incorporant noves iniciatives a la 
Xarxa. 

Creació d'un grup local de 
suport a projectes nous i 
existents d'ESS que 
requereixin finançament o 
aval (COOP 57) 

Al juny de 2018 aquest projecte no s'ha concretat. Tot i que 
s'havien fet contactes amb un grup de persones disposades 
a impulsar aquest grup i de l'acord explícit entre 
Ajuntament de Manlleu i Coop 57, no s'ha acabat 
constituint aquest grup local. 

En cas que sorgís un grup de persones interessat a ser prescriptors de Coop 57, en el sentit 
de captar projectes susceptibles de ser finançats a través de Coop 57 i/o a avalar-los, o 
algun projecte susceptible de ser finançat a través de Coop 57, l’Ajuntament de Manlleu en 
facilitarà l’operativa i la relació amb l’entitat. 

Foment de la creació de 
xarxes a d'altres municipis del 
territori i creació d'un espai 
de coordinació entre elles 

Fins a finals de 2017, l'obertura de la Xarxa de Manlleu a 
iniciatives d'altres municipis pretenia, també, incentivar la 
creació d'altres xarxes. Amb el canvi de rol de l'Ajuntament, 
la/es xarxa/es serà el que les iniciatives vulguin ser. Això no 
obstant, es segueix treballant en termes de diagnòstic i 
mapatge (2017) i de definició d'un catàleg de consum 
responsable en col·laboració amb el Balanç Social de la XES 
(2018). Suport també al personal tècnic d'altres municipis 
en cas d'ésser requerits. 

Tant la Xarxa de Manlleu com l’Ajuntament de Manlleu col·laboraran sempre que se’ls 
demani a facilitar la creació i consolidació de noves xarxes a d’altres municipis. 

Inclusió d'iniciatives d'ESS en 
el projecte PAM A PAM 

Al juny de 2018, i segons presència al mapa, hi hauria 12 
iniciatives al projecte PAM A PAM (GDT, Maresmon, Temps 
X Temps, Sambucus, Nonaina, TAC Osona, Hort Viu, 
Serradet  de Barneres, Dies d'Agost, Trueta, Areté, 
Osonament, Suara) 

El PAM A PAM, de la mateixa manera que el Balanç Social de la XES, són eines que 
contribueixen a l’impuls de l’ESS, a l’enxarxament entre les iniciatives i a poder disposar de 
diagnòstics sectorials. Aquest projecte concret va finalitzar, però, en tot cas, sempre es 
dona a conèixer a les iniciatives l’existència de totes dues eines. 

Trasllat als Serveis Territorials 
de l'Ajuntament de la 
demanda d'incloure a la nova 
planificació del POUM les 
necessitats i oportunitats de 
l'ESS 

El procediment de redacció del POUM compta amb un 
Programa de participació ciutadana que ha de permetre 
que tots els veïns i veïnes de Manlleu puguin prendre part 
en la definició del rumb urbanístic de la ciutat els propers 
anys, i que té el seu principal instrument a la web 
www.poummanlleu.com 
 
En cas que aquesta taula de treball, o bé des de la Xarxa 
d’Iniciatives d’ESS o des d’un altre ens sectorial organitzat 
vulgui traslladar-se alguna proposta consensuada al 
respecte, caldrà fer-ho a través de les oportunitats de 
participació ciutadana que cada fase del procés possibilita. 
 
Fins al moment s’han fet 3 sessions participatives:  Sessió I. 
Medi ambient i sostenibilitat urbana (14 de gener de 2017) 

En tot cas, si les iniciatives tenen interessos sectorials consensuats, ja es traslladarien 
d’acord amb els canals proposats. 

http://www.poummanlleu.com/


                                                                                                                                                                 
 

23 
 

TAULA d’ECONOMIA SOCIAL i SOLIDÀRIA 

/ Sessió II. Sector econòmic i serveis (21 de gener de 2017) / 
Sessió III. Desenvolupament urbà i mobilitat (28 de gener de 
2017). La mateixa pàgina web ha habilitat l’apartat Opina i 
participa a través del qual pot fer-se una breu enquesta en 
línia o registrar aportacions. 
 
Es preveu que al setembre pugui aprovar-se inicialment el 
POUM. Després de l’aprovació inicial del Pla, aquest es 
sotmetrà per Llei a informació pública i en un procés de 
participació ciutadana per un termini de 45 dies. Això no 
obstant, en cas de ser necessari, pot preveure’s una reunió 
extraordinària. 

Estudi de la viabilitat de noves 
iniciatives d'ESS 

Estudiades iniciatives de l'Escorxador per a un projecte de 
pobresa i inclusió, o l'Estació, vinculat a un projecte 
d'activitat relacionat amb la bici. També s’ha donat suport a 
projectes concrets d’iniciatives ja existents (exemple del 
projecte SOM CIMS). 

No es mostra interès, almenys en aquest moment, a poder impulsar algun dels projectes 
esmentats. Això no obstant, alguna o ho ha estudiat o ho està estudiant. 

Estudi de la viabilitat d'una 
nova iniciativa d'ESS 
relacionada amb la distribució 
de productes 

A escala comarcal, des de Creacció s'havia acompanyat un 
grup de productors (APA Osona) però sembla que no va 
reeixir. En canvi, el 2018 s'ha impulsat MENGEM OSONA 
com a Associació de Productors i Consumidors de la 
comarca d'Osona.  Per altra banda, el 2017  l'Ateneu 
Manlleu engega el projecte Sa(bis) com a plataforma que 
fomenta la compra de productes fets a prop de casa,  una 
oportunitat per a petits productors del territori que tenen 
dificultats per a la venda i distribució. 

No es fan aportacions al respecte. 
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Taula de cultura, esports i turisme 
La cultura, l’esport i el turisme com a dinamitzadors econòmics del territori 
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NOM DE L’ACTUACIÓ 
FES Manlleu 2016 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
Seguiment 

Proposta de millora i apunts diversos 
Com s’ha de seguir desenvolupant l’actuació? 

Col·locació d'expositors amb 
material promocional de 
ciutat als equipaments 
esportius 

S’ha editat un fullet de ciutat amb informació cultural i serveis existents. Aquest 
material ha estat repartit a les instal·lacions i en actes esportius de rellevància del 
municipi. 
 

- Tenir el material promocional en format digital i informació 
per a les autocaravanes. 
- Elaborar un calendari anual de tornejos per treballar 
propostes d’oci i de ciutat (fer-lo arribar als participants). 
- Potenciar/instal·lar un bon punt d’informació al pavelló 
municipal. 

Trasllat al gabinet de 
comunicació de l'Ajuntament 
la petició de millora de 
comunicació i promoció 
d'esdeveniments de ciutat 

S’ha incorporat una persona com a tècnica de comunicació de l’Àrea de Serveis a les 
Persones i Promoció Econòmica (ASPPE) amb l’objectiu de millorar l’estratègia 
comunicativa dels diversos serveis que la componen, entre d’altres els de turisme, 
esports i cultura. 
S’han creat noves xarxes socials corporatives amb l’objectiu d’arribar a més públic 
objectiu i tenir més visibilitat. 
 

- Necessitat de definir el model de ciutat per marcar els 
objectius i definir els canals de comunicació 
- Tenir un pla de màrqueting de ciutat 

Emissió d'un recordatori a les 
entitats relacionat amb les 
eines que tenen al seu abast 
per millorar la planificació i 
coordinació en termes 
d'agenda 

S’han fet actuacions orientades al foment del portal d'entitats. 
S’ha potenciat i unificat l’agenda setmanal dels actes esportius, culturals i turístics, com 
a eina per aglutinar actes, però no per coordinar-los. 
 

-Es valora positivament l’existència de l’agenda municipal 
d’esdeveniments 
http://www.manlleu.cat/descobrir/agenda.htm  
-Es proposa, amb l’objectiu de maximitzar-ne la utilitat, inserir 
un enllaç de l’agenda municipal als webs dels clubs i entitats. 

Trasllat a les entitats la 
proposta d'utilitzar part de les 
seves partides 
pressupostàries a una de 
comuna per millorar la difusió 
de l'agenda 

Davant les dificultats de consens o diversitat de criteris entre les mateixes entitats, 
aquesta proposta no ha estat desenvolupada. 
 

-Es proposa que en la justificació de les subvencions, les 
entitats especifiquin què han aportat a la ciutat 

Valoració de les propostes 
d'interrelació entre turisme i 
comerç per part de l'OPE, el 
Museu del Ter i Esports 

Procés participatiu per definir els usos del Vora Ter. Es va dur a terme entre desembre 
de 2016 i juny de 2017 a través de tres mecanismes de participació: qüestionari (en línia 
i en paper), taller de debat i mapatge col·lectiu. Hi van participar unes 800 persones en 
total (destaca una àmplia participació de joves ) i es van obtenir més d’una setantena 
d’idees sobre els usos del passeig del Ter. Aquestes idees estaven relacionades amb els 
àmbits temàtics següents: urbanisme, medi ambient, turisme, esports, promoció de 
l’activitat econòmica i comercial. 
 
Priorització ciutadana entorn de 16 propostes de millora del passeig del Ter. A la 

En relació amb el passeig del Ter: 
 
-S’insta a buscar activitats tractores, tot i que no es concreta 
quines podrien ser.  
-Es proposa implicar el sector privat en la proposta d’activitats. 
Semblaria que caldria cercar possibilitats de negoci de qualitat 
al passeig del Ter. 
-Es proposa que, davant la importància del riu Ter per al 
territori, en la dinamització i potenciació de la façana fluvial de 

http://www.manlleu.cat/descobrir/agenda.htm
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presentació de resultats del procés participatiu anterior, l’alcalde va anunciar la 
voluntat de l’equip de govern de donar sortida a les expectatives de la ciutadania. 
L’Ajuntament es va dotar amb una partida de 22.500€ per executar en projectes de 
millora del passeig del Ter. Aquests projectes van sorgir a partir de les idees 
expressades per la ciutadania en el procés participatiu (72). Es van elaborar 16 
projectes viables tècnicament i econòmicament. La ciutadania empadronada a Manlleu 
i major de 16 anys va poder participar i escollir-ne tres durant dues setmanes a finals 
d’any (del 25 de novembre al 5 de desembre).   La proposta guanyadora va ser les 
actuacions de millora del bosc de ribera. 
 

Manlleu caldria  implicar-hi ens de caràcter comarcal, com per 
exemple Osoning (el clúster d’esports d’Osona). 
-S’emfasitza la necessitat que, quan s’elaborin 
productes/projectes al passeig del Ter, que es tingui en compte 
la visió des d’esports, cultura i turisme. 

Proposta d'espai per donar 
continuïtat i seguiment a les 
propostes del FES MANLLEU i 
d'altres que puguin sorgir 

Pendent. No s’ha creat un espai de trobada permanent ja que vol valorar-se la 
conveniència d’habilitar-lo tenint en compte l’heterogeneïtat de la taula en qüestió. És 
a dir, caldrà valorar si té sentit un espai multisectorial permanent o és preferible la 
convocatòria ocasional d’agents diversos quan vulguin tractar-se actuacions o projectes 
concrets entre cultura, esport i turisme. 

-Es valora que un punt de trobada conjunt i estable (cultura, 
turisme i esport) no seria efectiu. Això no obstant, en cas que 
en alguna ocasió hi hagi un projecte concret a treballar amb 
necessitat d’aportar aquests punts de vista diversos, es podria 
convocar de manera esporàdica. 
-Es proposa reprendre el Consell Esportiu de Ciutat, amb 
implicació de agents variats (clubs, empreses, professors EF, 
Osoning, CEO...) Això permetria treballar iniciatives 
transversals com a projectes de ciutat (per exemple, lligat amb 
el PEC). 
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NOM DE L’ACTUACIÓ 
FES Manlleu 2016 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
Seguiment 

Proposta de millora i apunts diversos 
Com s’ha de seguir desenvolupant l’actuació? 

Creació d'un centre de 
formació ocupacional i 
continuada a l'INS Antoni 
Pous 

S'ha creat el Centre de Formació Integral a l'INS Antoni Pous. S'han organitzat  4 cursos 
de formació contínua i 3 de formació ocupacional. S’ha promogut l’acreditació de 
competències de la població amb experiència laboral, però sense una titulació 
reconeguda, i s’han derivat  26 persones a la convocatòria Acredita't d'aquest àmbit. 
S’ha facilitat a una persona l'obtenció del reconeixement de competències, amb la 
formació ocupacional, l'experiència laboral reconeguda pel CHV i el reconeixement per 
part de l'INS, com a experiència pilot. També s'ha creat una borsa de treball, conjunta a 
la de l'OPE, de l'alumnat que acaba cicles formatius, amb un total de 91 inscrits. 
 
Es replicarà el model amb La Salle en l'àmbit metall-mecànic. 

Es proposa fer-ne més difusió per donar a conèixer el Centre de 
Formació Integral ja que, més enllà dels participants de l’OPE i 
de l’INS Antoni Pous, no se’n té coneixement. Aquests dos ens, 
però, valoren molt positivament l’existència del CFI com a 
oportunitat de formació, reconeixement i acreditació de 
competències, en aquest cas, en el sector sociosanitari. 
 
Ràpidament es posa damunt la taula les condicions laborals del 
col·lectiu d’atenció sociosanitària. Tot i que hi ha alguna 
discrepància en relació amb quin és el motiu que dificulta 
trobar persones que vulguin treballar en aquest sector, hi ha 
consens en la voluntat de treballar per millorar la qualitat del 
personal tècnic sociosanitari i dignificar el sector. 

Definició de les fórmules 
adequades, entre Ajuntament 
i entitats esportives i 
culturals, per facilitar l'accés 
de les persones amb risc 
d'exclusió social a les 
activitats que portin a terme. 

Enguany s’ha dissenyat una oferta d’extraescolars conjunta de totes les AMPA, a través 
de Xarxampa, que estableix preus més ajustats i assequibles, tant per a primària com 
per a secundària. Una necessitat, la de facilitar l’accés amb igualtat d’oportunitats a les 
activitats extraescolars, recollida al Pla educatiu de ciutat (PEC). 
 
En relació amb beques esportives, des dels Serveis Socials s'ha impulsat el projecte 
Invulnerables. Aquest projecte, entre d'altres aspectes, ha propiciat que empreses i 
entitats facilitessin l'accés a les seves activitats a nens/es procedents de famílies 
vulnerables  a través de beques i aportacions econòmiques. Així mateix, els projectes 
“Barça kids” o Futbol Net també han facilitat l’accés a activitats esportives a aquest 
col·lectiu.  

La proposta de millora relacionada gira entorn de la necessitat 
de donar més a conèixer l’existència del catàleg d’extraescolars 
i la manera d’accedir a les sol·licituds. Actualment, al mes de 
maig, es reparteix el catàleg del curs vinent. El de primària, es 
reparteix a cada família a través dels centres educatius; i el de 
secundària es facilita als centres educatius perquè en facin l’ús 
convenient. 

Millora de la comunicació en 
relació amb l'existència del 
cicle de grau superior 
sociosanitari: facilitar la 
trobada de l'oferta i la 
demanada en el sector 
sociosanitari 

Des de l'estudi i diagnòstic de serveis i recursos per la dependència 2017 es fa palesa 
també aquesta necessitat. Participació en les Jornades de serveis a la comunitat de l'INS 
Antoni Pous per apropar les necessitats del mercat laboral a l'alumnat dels cicles 
formatius de grau superior.  Es farà un estudi de la qualitat del treball en l'àmbit 
sociosanitari i una campanya de difusió per posar en valor l'ocupació. 
 
Amb el Centre de Formació Integral (CFI) es facilita la possibilitat de traspàs d'alumnat 
del certificat de professionalitat al cicle formatiu, així com es potencia la integració de 
l'oferta formativa per tal que l'INS Antoni Pous esdevingui centre de referència en 
aquest àmbit. S'han format amb certificat de professionalitat 45 persones per donar 

Es proposa que, una de les actuacions concretes per donar a 
conèixer la feina d’atenció sociosanitària, posar-la en valor, 
trencar estigmes i relacionar-la amb l’existència del cicle de 
grau superior sociosanitari, seria que els joves de 3r i 4t d’ESO 
que han de fer serveis comunitaris (a partir del 2019 tot aquest 
alumnat haurà de fer obligatòriament 10h) facin estades a les 
entitats que tenen aquests perfils. 
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resposta a la demanda del sector. El CFI sociosanitari està format per INS Antoni Pous, 
CHV, Fundació Hospital St. Jaume, FADO, OTG Generalitat i OPE Manlleu 

Reforç del treball conjunt 
entre el servei de formació de 
l'OPE i l'Hospital de Manlleu 
en l'àmbit de la formació 
sociosanitària 

El CHV participarà en l'estudi de la qualitat del treball. En el marc del CFI sociosanitari. 
 
S'han organitzat 3 cursos de formació ocupacionals, en els quals han participat un total 
de  46 alumnes  de l'àmbit sociosanitari (conjuntament entre l'INS Antoni Pous i el CHV) 
per complementar l'oferta formativa de l'INS i resoldre la demanda de personal 
qualificat del sector. D'aquestes 46 persones, la inserció és del 78,33% dels cursos 
finalitzats l'any passat, i dels que estan encara en actiu és del 50% (tenint en compte 
que entre maig i juliol estan acabant les pràctiques i en procés de recerca activa).  
Personal del CHV i docents de l'INS Antoni Pous són formadors dels cursos. S'han fet 2 
reunions de la Comissió de Coordinació i 3 reunions amb RRHH del CHV.. 

Aquest treball conjunt hauria de possibilitar donar resposta a la 
dificultat de trobar persones que vulguin treballar en el sector 
sociosanitari. Una resposta que sembla que passaria per 
millorar les condicions laborals i el reconeixement del sector. 
En aquest sentit, es distingeixen dues propostes, 
complementàries entre si: 
 
-Millorar les prestacions econòmiques dels treballadors i 
treballadores del sector. Tot i que en tot cas els salaris es 
regeixen per conveni del sector, s’apunta també que els 
convenis marquen mínims, però en tot cas poden ser 
millorades les condicions econòmiques que estableixen. 
 
-Vetllar perquè les condicions laborals del sector siguin 
òptimes. En aquest sentit, tot i que els salaris puguin regir-se 
per conveni, si les condicions laborals són bones i el personal 
treballa a gust, poden evitar-se situacions de precarietat i 
rotació, i en facilita la contractació i/o manteniment . 

Habilitació de l'edifici de 
l'Escorxador com a espai per 
donar resposta a la necessitat 
de participació i 
acompanyament als 
col·lectius exclosos del mercat 
laboral 

Posada en marxa d'un projecte de taller de joguines reciclables amb TAPIS, dirigit als 
joves en risc d'exclusió a l’espai de l’Escorxador i a través d’una subvenció del Programa 
innovadors. També s'han fet 2 activitats més: Taller de reparació de bicicletes a 
alumnes de l'INS del Ter i projecte SOM CIMS, el qual vincula els joves i l’esport. També 
s'han fet de dos cursos de gent a l'atur: neteja i manteniment d'edificis. 

Els programes que s’han desenvolupat a l’espai són de caràcter 
temporal i subjectes a finançament extraordinari. En aquest 
sentit, la proposta de millora gira entorn de la necessitat de 
disposar de finançament ordinari per donar continuïtat i 
estabilitat als programes. Així mateix, també es considera 
necessari recuperar la figura de l’educador/a de carrer amb 
l’objectiu, entre d’altres, de facilitar la localització i captació de 
joves susceptibles de participar en els programes que s’estan 
portant a terme o a d’altres que es considerin. Determinar el 
col·lectiu i buscar les fórmules adequades d’arribar-hi és 
quelcom necessari per definir programes ajustats a les 
necessitats reals existents. 
 
Es dona a conèixer l’existència d’un projecte anomenat Espai 
de convivència: restarters Manlleu. En resum, consistiria en la 
formació de persones en risc d’exclusió social per tal de 
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capacitar-los per reparar petits electrodomèstics i després 
organitzar trobades per tal que aquestes persones ajudin a qui 
ho vulgui a reparar un electrodomèstic espatllat. S’afavoriria 
així la interrelació i l’ampliació de la xarxa relacional amb valors 
de reciclatge, medi ambient i sostenibilitat. El projecte es troba 
pendent de finançament, i una de les possibilitats seria que 
alguna entitat del tercer sector s’hi impliqués. 

Afavoriment del 
desenvolupament de 
pràctiques per a l'alumnat 
complementàries a la 
formació teòrica 

Col·laboració en la formació pràctica d'alguna alumna de l'INS Antoni Pous, a través del 
SAD. 

No es fan propostes de millora al respecte. Tan sols es 
comenten algunes fórmules de col·laboració existents, com la 
col·laboració amb estudiants que parlen amazic de TEI, un cicle 
formatiu de grau superior de l’INS Antoni Pous, que fan 
d’auxiliars de P3. També d’altres alumnes que estan en 
menjadors escolars i que si les pràctiques són reeixides tenen 
continuïtat laboral. 

Trasllat a la Xarxa d'ESS de 
Manlleu la necessitat de 
donar oportunitats laborals 
als col·lectius més 
desafavorits 

S'han mantingut i ampliat els convenis amb entitats del tercer sector, tant des de l’Àrea 
de Promoció Social I Personal com des de l’Àrea de Serveis a les Persones I Promoció 
Econòmica a través de l’impuls de l’ESS. 

Un dels reptes detectats és la necessitat de posar en valor i 
saber comunicar la tasca de les entitats del tercer sector. Es 
parla que cal buscar el mitjà i la manera de comunicar-ho. Una 
proposta seria la creació d’un newsletter per fer-ne difusió. En 
aquest sentit, però, l’Ajuntament de Manlleu i a través del 
suport a les iniciatives de la Xarxa d’Economia Social i Solidària, 
posa a la seva disposició la pàgina web https://ess.manlleu.cat/ 
i les diferents xarxes socials relacionades perquè puguin fer 
difusió de les seves activitats. A més, també posa a la seva 
disposició una cooperativa de comunicació perquè els ajudi a 
dinamitzar aquestes eines. Això no obstant, la possibilitat 
d’editar un butlletí també és quelcom que ha estat recollit a la 
Taula d’ESS. Una Taula on ja hi participen algunes de les 
entitats del tercer sector. Per altra banda, el Consell Municipal 
de Serveis Socials també podria ser un espai on tractar el repte 
de la difusió de les necessitats i oportunitats d’aquestes 
entitats. 
 
Un altre dels reptes apuntats i una línia d’actuació a treballar és 
la inclusió de clàusules socials a les contractacions públiques. 
És un repte per a l'Administració, que topa sovint amb esculls 
legals i manca de coneixement al respecte o recursos per 

https://ess.manlleu.cat/
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vetllar-ne  la seva redacció, la comprovació i el compliment. 

Impuls del Pla d'acció juvenil 
2015 a través d'accions 
d'educació, formació, 
ocupació i cohesió social. 

En el període 2017-2018 s’està elaborant la diagnosi vehiculada principalment a través 
d’un grup motor de joves d’entre 12 i 30 anys. A partir de setembre s’iniciarà una nova 
fase consistent en actuacions participatives amb diversos col·lectius de joves, que 
acabarà donant lloc a la redacció del Pla d’acció juvenil. 

Hi ha acord en la necessitat de disposar d’un Pla local de 
joventut, i d’una persona tècnica responsable. Això no obstant, 
es fa una aportació relacionada amb la composició del grup 
impulsor d’aquest Pla, en el sentit de fer notar el malestar per 
la forma escollida per seleccionar els i les joves, sense haver 
comptat amb alguna de les associacions més representatives 
de jovent organitzat. 

Estudi i proposta relacionada 
amb quin és l’espai l'adequat 
per donar continuïtat i 
seguiment a les aportacions 
del FES Manlleu 

Pendent de fer proposta. Existència d’altres espais actius on ja es tracten algunes de les 
propostes d’aquesta taula. 

No s’acorda cap espai per donar continuïtat a les aportacions 
del FES Manlleu més enllà de la fragmentació en el seguiment 
de les propostes en alguns dels espais ja creats, com per 
exemple el Consell Municipal de Serveis Socials o la Taula 
d’ESS. 
 
S’apunta que podria ser interessant recuperar el format de 
jornada en la qual, a la part final, es posava en comú el que 
s’havia tractat a cada taula. També hi ha acord en la necessitat 
de traslladar l’esdeveniment a una data fora del període estival 
per afavorir la participació. 

Treball en un projecte global 
de voluntariat a Manlleu per 
part de la regidoria de 
participació ciutadana 

El punt d'atenció al voluntariat de Creu Roja s'ha ampliat de 2 a 4 hores a la setmana 
amb una tècnica que ha posat en marxa projectes dirigits als horts socials i gent gran. 
També suport educatiu i Tripijoc, Dones Solidàries, entre d'altres. 

S’explica que qualsevol entitat que necessiti voluntariat pot 
adreçar-se a la nova tècnica municipal. 
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3. AGRAÏMENTS 
 

Des de l’Ajuntament de Manlleu volem agrair-vos haver participat a la segona edició del FES 

Manlleu celebrat els dies 12 i 13 de juliol de 2018 a la sala d’exposicions de Can Puget. 

Entenem que, davant dels reptes i oportunitats que suposa el context socioeconòmic de Manlleu i 

la seva àrea d’influència territorial, és imprescindible comptar amb l’experiència i coneixement dels 

múltiples i plurals agents que participen en l’impuls del desenvolupament local. Aquesta 

participació corresponsable hauria de facilitar la formació de polítiques públiques i actuacions que 

s’ajustin encara més a les necessitats reals i als interessos ciutadans.  

Us recordem que des de l’OPE, així com també des de la resta d’àrees i serveis de l’Ajuntament de 

Manlleu, restem a la vostra disposició per seguir treballant de manera conjunta per al 

desenvolupament econòmic i social a Manlleu i la seva àrea d’influència. 
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4. ANNEXOS 
 

4.1 LLISTA DELS PARTICIPANTS A LES DIFERENTS TAULES 
 

TAULA D’INDÚSTRIA: la indústria com a motor de l’economia 

 
Dinamitzador: Jaume Codina 
Relatora: Montse Rafart 
Regidor: Enric Vilaregut 

 

Participant Empresa / Entitat 

Jordi Masgrau Còdol Gestió 

Ramon Soldevila Regidor (Partit Demòcrata) 

Sebastià López Orlocat 

Sergi Tomàs Nordlogway 

Santi Macià Diputació de Barcelona 

Guillem Freixes Asecorp 

Alba Noguera Acció; Generalitat de Catalunya 

Jan Bover Javajan 

Eulàlia Miralles La Vola 

Anton Queralt Connex Staff, SL 

Emili Pedrola Tècnic d’ocupació; Ajuntament de Manlleu 
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TAULA DE COMERÇ I SERVEIS: el comerç local com a generador de benestar i qualitat de vida a 
Manlleu 

 

Dinamitzadora: Pilar Raurell 
Relator: Imma Muñoz 
Regidor: Eudald Sellarès 

 

Participant Empresa / Entitat 

Montse Sala Grup Carrera 

Pere Callís El Manlleuet 

Rafa Cuenca English is cool 

Dani Generó Quiràlia 

Mercè Pinto  Hidra 

Carme Peix Hidra 

Dolors Rifà Re7 Rifà Perruqueria 

Albert Generó  Regidor CUP 

Montse Pujol  Badabadoc Comunicació 

Txell Grau Tècnica d’ocupació; Ajuntament de Manlleu 

Enric Mayo Tècnic d’Esports; Ajuntament de Manlleu 

Geo Pérez Tècnica de comunicació; Ajuntament de Manlleu 

Olga Moreno Tècnica del Mercat Municipal; Ajuntament de Manlleu 

 
 

 

 

 

TAULA D’AGRICULTURA I RAMADERIA: el sector primari com a productor d’aliments i 
conservador del paisatge 

 
Dinamitzadora: Dolors Colom 
Relatora: Montse Luque 
Regidora:     - 

 

Participant Empresa / Entitat 

 M.Lluïsa Fabrat Hidalgo Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Josep Cassassas Universitat de Vic 

Josep Capdevila Mas les Basses 

Ramon Estrada Mas Estrada 

Josep Maria Freixa Mas Maians 

Carles Mencos Unió de Pagesos 

Lluís Saborit Can Corominetes 

Eudald Rifà  Regidor (CUP) 
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TAULA D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS): la construcció i innovació socioeconòmica 
transformadora. 

 
 

Dinamitzador: Albert Güell 
Relatora: Isabel Palou 
Regidor: Eudald Sellarès 

 

Participant Empresa / Entitat 

Albert Generó Prat Regidor (CUP) 

Anton Queralt Connex Staff, SL 

Laia Planagumà SUARA Cooperativa 

Laura Hernández Calidoscoop i Labcoop 

Nil Saladich Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central 

Isaac Iglesias Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central 

Mireia Franch Sambucus SCCL 

Olga Moreno Guerrero Tècnica del Mercat Municipal; Ajuntament de Manlleu.  

Núria Brachs Tècnica d’ocupació; Ajuntament de Manlleu 

Laia Vilademunt Tècnica de participació ciutadana; Ajuntament de Manlleu 

Sílvia Palau TAC Osona 

Laura Generó Grup de Defensa del Ter / Embarcador del Ter 

Gil Mercader ARCA, Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

Lina Costa Nonaina Nadons 

Josep Comajoan Dies d’Agost 

 

 

TAULA DE CULTURA, ESPORTS I TURISME: la cultura, l’esport i el turisme coma dinamitzadors 
econòmics del territori 

 
 

Dinamitzador: Enric Mayo 
Relatora: Geo Pérez 
Regidor: Àlex Garrido 

 

Participant Empresa / Entitat 

Carles Garcia Museu del Ter; Ajuntament de Manlleu 

Pere Compte Club Patí Manlleu 

Joan Arimany Biblioteca Municipal de Manlleu 

Betlem Parés Responsable de l’ASPPE; Ajuntament de Manlleu 

Guillem Freixes Asecorp 

Isaac Taberner Consell Esportiu d’Osona / Osoning 

Núria SIlvestre Biblioteca Municipal de Manlleu 

Dani Generó Quiràlia 
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TAULA SOCIAL: la inversió social com a motor de desenvolupament socioeconòmic 

 
Dinamitzadora: Àgata Gelpí 
Relatora: Eli Riera 
Regidor: Rafa Cuenca 

 

Participant Empresa / Entitat 

Mercè Generó Osonament 

Teresa Llimós Maresmon 

Albert Corominas INS Antoni Pous 

Marta Paxau TAC Osona 

Ricard Gorgals TAC Osona 

Ismael Dot Regidor (CUP) 

Lídia Molano Tècnica d’ocupació; Ajuntament de Manlleu 

Txell Vilella Tècnica d’ocupació; Ajuntament de Manlleu 
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4.2 RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 
Foto: Edició del 2018 del Fòrum Econòmic i Social (FES Manlleu)  /  ASPPE 

 
 
 
 

 
Foto: Públic assistent a la presentació de les jornades  /  ASPPE  
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Acte d’obertura del FES Manlleu 2018, amb les intervencions d’Àlex Garrido, alcalde de Manlleu; Mercè 

Garau, directora del SOC; i Betlem Parés, responsable de l’ASPPE de l’Ajuntament de Manlleu. 

 

 

 
Presentació del Model de Creació de Valor Públic (MCVP) com a línia d’investigació per a la mesura de 

l’impacte de les polítiques públiques i actuacions. A càrrec d’Anton Queralt, de Connex Staff SL, i d’Albert 
Güell, de l’ASPPE de l’Ajuntament de Manlleu. 
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Desenvolupament de la Taula d’Indústria / ASPPE 

 

 

 
Espai per a la Taula d’Agricultura i Ramaderia  /  ASPPE 
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Taula de Comerç i Serveis  /  ASPPE 

 

 

 

 
Participants a la Taula d’Economia Social i Solidària (ESS)  /  ASPPE 
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Transcurs de la Taula de Cultura, Esports i Turisme  /  ASPPE 

 

 

 

 
Participació a la Taula Social  /  ASPPE 

 

 



                                                     
 

 
 

 

 

  



                                                     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels 

Programes de suport al desenvolupament local 

  

               


