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1.1. Presentació a la diagnosi del Pla Local de Joventut de Manlleu  

 
El present document és el resultat de la iniciativa per part de l’Ajuntament de Manlleu 
d’impulsar el disseny d’un nou Pla de Joventut (PLJ), el qual ha esdevingut una prioritat per 
l’actual ’equip de govern amb l’objectiu de desenvolupar unes polítiques de joventut integrals 
i de qualitat al municipi de Manlleu. 
 
El Pla Local de Joventut Manlleu ha d’esdevenir un document estratègic que defineixi les 
polítiques municipals de joventut dels propers anys. La principal missió del present Pla Jove 
ha de ser garantir l’accés universal i normalitzat de la gent jove de Manlleu als múltiples 
recursos presents al municipi i al seu entorn, per tal que puguin escollir i construir en llibertat 
i igualtat d’oportunitats el seu projecte personal i col·lectiu.  El Pla Jove impulsarà tot un 
seguit d’actuacions, programes, projectes i recursos que s’adreçaran a la gent jove del 
municipi. 
 
Després dels avanços aconseguits amb l’anterior Pla Jove (2006-2011) i El Pla d’Acció 
Juvenil (2015), s’aposta per una renovació que segueixi adaptant-se a les necessitats de 
cada moment i permeti continuar amb la transformació integral desitjada. El present Pla 
Jove, doncs, substituirà a l’antic PLJ 2006-2011 i el Pla d’Acció Juvenil (2015) com a 
document de referencia en matèria i polítiques de joventut al municipi. Així, el nou Pla Local 
de Joventut ha d’esdevenir el document marc que aplegui tots els programes i accions 
adreçades a les persones joves del municipi, amb l'objectiu de ser un full de ruta per poder 
assolir i donar cobertura a tots els reptes de futur. 
 
Tot el procés de construcció del Pla Local de Joventut de Manlleu s’ha elaborat conjuntament 
amb tècnics municipals, entitats, agents socials i els joves del municipi. La participació de 
persones procedents de diversos àmbits i amb diferents vivències ha ofert una varietat de 
punts de vista molt enriquidor i necessari per tal de mantenir una mirada oberta i crítica en 
tot el procés. Aquest procés consta de les següents quatre fases:  
 

• Fase 1: Una primera fase on es realitza el disseny del que serà el desenvolupament 
del Pla Jove. 

 
• Fase 2: La segona fase de l’elaboració del Pla Jove consta de:   

o Diagnosi de la realitat juvenil.  
o Priorització dels eixos del PJV. 
o Orientacions generals pel disseny dels objectius i programes del PJV.   

 
• Fase 3: Redacció del Pla Jove. Disseny dels objectius estratègics, programes i 

projectes. 
 

• Fase 4: Retorn del Pla Jove. Fase final on es presenta i s’aprova el Pla Jove. 

 

El present informe finalitza la fase 2 i esdevé el pas previ per al disseny de les línies 
estratègiques i la redacció del Pla Jove.  Contretament el present informe constitueix una 
diagnosi que aporta informació actualitzada de la situació, necessitats i preocupacions dels 
i les joves del municipi, obtingudes a partir l’ús de diferents tècniques i eines d’anàlisi. 
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Remarcar que la informació de la diagnosi, es basa en dades estadístiques, alhora que 
també es recull la visió dels tècnics de l’Ajuntament, dels joves i de la ciutadania en general, 
ja que és cabdal per un correcte enteniment de la realitat i per plantejar les possibles 
polítiques de futur.   

Derivats dels resultats de la diagnosi, s’estableix una priorització dels dos eixos que han 
d’orientar el treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut del 
municipi en el seu conjunt. En el cas de Manlleu, els eixos establerts són els següents:  

Eix 1: Diversitat, Participació i cohesió social. 

Eix 2: Transició escola-treball 

Per últim, es presenten una relació de propostes i orientacions agrupades pels dos eixos 
establerts, les quals han de servir com a referència en el procés de disseny del nou PLJ de 
Manlleu. Aquestes provenen de l’anàlisi de la diagnosi, i de totes les consideracions i 
necessitats plantejades pels agents i tècnics que han participat durant tot el procés de la 
diagnosi, alhora que es fa un recull de les diferents propostes realitzades pels propis joves.  

L'elaboració d'aquest informe ha estat un encàrrec de la Diputació de Barcelona a través de 
la Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania i, concretament, de l’Oficina del Pla Jove. Per 
a la seva realització s’ha comptat amb l’estreta col·laboració del Regidor de Joventut de 
l’Ajuntament de Manlleu, del personal tècnic de l’Ajuntament i de membres d’entitats i 
col·lectius de gent jove del poble. 
 

1.2. Marc conceptual del PLJ 

 
Els Plans Local de Joventut (PLJ) són eines de planejament de les polítiques de joventut 
municipals que es comencen a utilitzar a Catalunya, de forma pràcticament generalitzada, 
com a metodologia d’anàlisi, diagnosi i proposta d’actuació a partir de l’aplicació del Pla 
Nacional de Joventut (PNJCat) 2010, aprovat l’any 2000 per la Generalitat de Catalunya. El 
nou PNJCat 2011-2020 dóna continuïtat a aquesta metodologia. 
 
Concretament, el nou  PNJCat es defineix com a pla sectorial de coordinació en matèria de 
joventut, que té la finalitat d’assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les 
diverses institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb 
la legislació del règim local. A més a més, és l’instrument que determina les línies, els eixos 
i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya. 
 
El PNJCat 2011-2020 defineix la missió de les polítiques de joventut com: 
 
1. Facilitar la realització del projecte de vida de le s persones joves , atenent la diversitat 

de formes i models de vida. 
2. Apoderar al jove com a agent de canvi social , impulsant el seu paper actiu com a 

ciutadà en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa 
de decisions i oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. 

 
A la vegada, el nou PJJCAT proposa set reptes: 

REPTE 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 
REPTE 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 
REPTE 3: Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves. 
REPTE 4: Promoure una vida saludable de les persones joves. 
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REPTE 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 
allò col·lectiu de les persones joves. 
REPTE 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 
cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió. 
REPTE 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització col·lectiva. 

 
La participació, la transformació, la integritat i la qualitat constitueixen els principis rectors 
del PNJCAT 2011-2020, que hauran d’orientar el disseny, la implementació i l’avaluació de 
les polítiques de joventut.  
 
A Catalunya, el marc jurídic que regula la competència exclusiva de la Generalitat en termes 
de joventut és la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut (LPJ). La LPJ fa dues 
conceptualitzacions en relació a la joventut. La primera, de caràcter teòric, parla de les 
persones joves com aquell col·lectiu majoritàriament immers en processos formatius, 
d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, de les quals es deriven unes identitats i 
actituds similars. Tot i la seva aparent homogeneïtat, la diversitat i les desigualtats socials 
fan que no hi hagi una joventut sinó diverses. Malgrat això, les persones joves incorporen la 
circumstancia comuna de trobar-se subjectes a desigualtats per raó d’edat. Conformen un 
col·lectiu que es defineix, entre d’altres, per unes circumstancies que dificulten el ple exercici 
de la ciutadania, i és per això que té la necessitat de veure garantit l’accés als recursos 
socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per a exercir-la. 
 
La segona conceptualització, de caràcter pràctic-administratiu, estableix un tram d’edat de 
referencia per definir a les persones joves. Vinculant les polítiques de joventut principalment 
a garantir que els joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en 
els projectes col·lectius (finalitat última de la LPJ), es fixa aquest tram d’edat a partir dels 16 
anys. Aquesta edat inicial coincideix amb l’edat civil d’emancipació, edat en que la es poden 
incorporar al món laboral i començar a triar itineraris formatius de manera voluntària. Es per 
això que aquest concepte administratiu de joves opta per establir el tram d’edat entre els 16 
i els 29 anys, llevat dels casos en que calgui establir altres edats de referència, amb la 
finalitat d’aplicar polítiques de joventut concretes. 
 
En la mateixa línia, en relació a la definició operativa de joventut, el PNJCat 2011-2020, 
manté la referència de 16 a 29 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa perquè 
sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els límits d’edat que més 
s’adeqüin a les necessitats de la seva intervenció. 
 
Pel que fa a la positivització dels continguts, es pot dir que la LPJ emfatitza que els poders 
públics de Catalunya han de promoure actuacions orientades a: afavorir l’emancipació; 
facilitar la formació i accés al món laboral, garantir la igualtat de condicions per a l’accés a 
l’habitatge; promoure la salut i els hàbits saludables; fomentar la participació i 
l’associacionisme; facilitar l’accés a la cultura i a la seva producció; defensar i fomentar la 
llengua i la cultura del país en general i com a eina d’integració dels joves nouvinguts en 
particular; fomentar la integració social de joves amb discapacitat i dels col·lectius amb risc 
d’exclusió; dur a terme actuacions encaminades a evitar relacions abusives; i fomentar la 
mobilitat dels joves. 
 
Paral·lelament, els 3 principis rectors de les polítiques de joventut són, segons la llei: la 
integritat, la transversalitat i la territorialitat. Referent a la integritat, les polítiques de joventut 
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han de respondre a una perspectiva que interrelacioni els diversos àmbits de la vida del jove, 
i que s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i coordinació transversal. En relació a 
la transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials d’actuació, les diferents 
òptiques de treball sectorial, i les dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les 
persones joves, promovent el treball coordinat entre els departaments, institucions, entitats 
i agents que intervenen en polítiques de joventut. I pel que fa a la territorialitat, s’ha de 
garantir l’equitat entre els diferents àmbits territorials a partir de la pròpia realitat. 
 
Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la 
universalitat, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la 
corresponsabilitat, la innovació i l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la 
desconcentració, el interès juvenil, l’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable, la 
coordinació, la cooperació i la planificació. 
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2. Objectius  
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En general, l’objectiu principal del present informe és dur a terme una recollida d’informació 
i anàlisi que ens permeti obtenir un coneixement més profund de la realitat juvenil i les 
polítiques públiques de joventut a Manlleu. Conjuntament, s’estableix l’objectiu de que el 
recull d’informació sigui de manera participada amb els principals interessats, fet que ha 
d’anar lligat a promoure i activar la participació de la gent jove al poble i, concretament, en 
l’elaboració del Pla Jove. 

 
A continuació, s’exposen els objectius generals i instrumentals que han de regir el Pla 
Jove de Manlleu:  

Objectiu general 

• Garantir als i a les joves l’accés en igualtat d’oportunitats als recursos que els 
permetin gaudir d’un nivell d’autonomia suficient per desenvolupar el seu projecte 
personal.  

• Oferir eines informatives, comunicatives, d’orientació i acompanyament per tal que 
els joves rebin suport en els camps que determinen les seves condicions de vida i 
arribin a adquirir un criteri propi que asseguri la llibertat real d’elecció en totes 
aquelles qüestions que per a ells i elles resultin transcendentals. 

• Fomentar la participació dels i les joves a través d’una política activa de dinamització 
que, a més de facilitar la seva presencia en la vida publica de la ciutat, generi espais 
de relació i intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils. 

 
Objectius Instrumentals: 

A partir de l’objectiu general presentat, es defineixen els següents objectius operatius: 

 
• Potenciar els mecanismes de relació i cooperació interdepartamental que derivin en 

un funcionament transversal per a l’aplicació de determinats programes i projectes. 
• Consolidar i crear canals de comunicació estables que facilitin l'establiment de 

mecanismes múltiples  d’interlocució entre el consistori i els i les joves. 
• Estendre en el territori el conjunt d’actuacions municipals en matèria de joventut per 

facilitar l’accés a les seves ofertes i recursos a tots als i a les joves, independentment 
de les seva condició. 

• Generar una xarxa d’espais públics de servei i oferta de recursos que puguin actuar 
com a referència per als i les joves, tant per relacionar-se amb l’administració com 
per usar-los com a punt de trobada, relació i socialització. 

• Promoure i activar la participació de la gent jove al poble i, concretament, en 
l’elaboració del Pla Jove. 
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3. Metodologia  
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3.1. Estudi de camp  

L’estudi de camp es va dissenyar a través de diverses fases, l’objectiu de les quals era 
aprofundir paulatinament en la realitat juvenil de la població. 
 

En la primera fase d’aquest diagnòstic, l’objectiu ha estat conèixer la situació de la joventut 
a Manlleu a partir de la informació de les bases de dades municipals i també autonòmiques, 
així com trobades inicials amb la responsable de joventut i els altres agents socials clau del 
municipi. 

Feta aquesta primera aproximació, es van realitzar entrevistes individuals amb professionals 
de diferents serveis i equipaments municipals als quals acudeixen de forma regular els joves 
del poble (esports, serveis socials, cultura, etc.). Paral·lelament, es va constituir el grup motor 
del Pla Jove amb l’objectiu de fer-ne el seguiment. Així mateix, es van formular trobades i 
tallers participatius amb joves del municipi. 

A part, durant tot el procés s’han dut a terme comunicacions periòdiques amb els 
responsables i tècnics de l’Ajuntament per coordinar i analitzar tot el procés.   

Finalment, una vegada entregat, aquest serà revisat novament per les autoritats locals i 
tècnics corresponents per tal de fer-hi, si es considera pertinent, els ajustos finals necessaris 
per tal que reflecteixi de manera fidedigna la realitat de Manlleu. 
 

 
3.2. Metodologia i tècniques de recerca utilitzades  

 
Per tal d'obtenir les dades i la informació necessària per a la diagnosi, s’han utilitzat diferents 
tècniques i eines d'investigació que s'exposaran tot seguit. Tanmateix, primer de tot, es vol 
remarcar que la participació ha constituït un objectiu en si mateix en tot el procés de recollida 
de dades. No només per la validesa com a mitjà per obtenir informació, si no entenent alhora 
que és un bon camí per a promoure el coneixement de manera directa de la realitat i les 
necessitats dels i les joves, i constitueix un bon punt de partida per començar a crear vincles 
entre el col·lectiu jove i les administracions. Així, durant el procés del treball de camp, s'ha 
convidat a participar a totes aquelles persones  joves o que se senten joves i han tingut ganes 
d'aportar el seu granet de sorra en la construcció de la diagnosi del Pla Jove de Manlleu. 

 
A continuació s’exposen les diferents tècniques i eines utilitzades durant l’estudi: 

 

Consultes documentals: Documents sobre les activitats realitzades per l’Ajuntament els 
anys precedents i consultes de plans locals (plans d’equipaments, Pla Local de Prevenció 
de Drogodependències...). 
 
Bases de Dades Municipals i Autonòmiques: s’han obtingut dades de les següents 
bases de dades: 

• Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 
• Bases de dades municipals. 
• Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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Grupo Motor: Constitució del grup motor del Pla Jove. 

 
El 6 d’abril de 2018 es va crear el grup motor del Pla Jove, format per joves i representants 
de l’Ajuntament. El grup motor serà l’encarregat de fer el seguiment del desenvolupament 
del Pla Jove. 
 
Fins a dia d’avui, s’han realitzat 3 trobades: 
 

• La primera el  6 d’abril de 2018, on hi van participar 16 persones. Entre elles 4 
tècnics, dos de l’Ajuntament i dos de Quòrum; 11 joves d’entre 12 a 28 anys i el 
regidor de joventut. 

 
• La segona el 20 de juny de 2018, on hi van participar 10 persones. Entre elles 3 

tècnics, un de l’Ajuntament i dos de Quòrum; i 7  joves d’entre 12 a 28 anys. 
 

• La tercera el 6 de setembre de 2018, on hi van participar 7 persones. Entre elles 2 
tècnics, 1 de l’Ajuntament i 1 de Quòrum; i 5  joves d’entre 12 a 28 anys. 
 

 
 

Entrevistes en profunditat: amb els responsables municipals, diversos agents socials i 
joves de Manlleu. 
 
L’objectiu de les entrevistes és l’anàlisi de la realitat juvenil a partir de diferents perfils de 
persones vinculades amb Manlleu i que estiguin dins el col·lectiu jove o relacionades amb 
l’àmbit de la joventut. 

 
L’edat de les persones entrevistades és de 14 a 35 anys. Les professions/estudis dels 
entrevistats són molt variades: des d’estudiants d’ESO a tècnics municipals, passant per 
educadors socials o tècnics industrials 
 
Tots els entrevistats, lògicament, tenen una vinculació important amb el municipi, però 
aquesta és diferent depenent de cada cas: alguns tenen molta relació amb el poble i estan 
molt arrelats des de sempre; alguns han arribat fa uns anys; altres abans participaven molt 
en la vida del poble, encara que actualment no hi tenen tanta vinculació; i persones que hi 
tenen una vinculació estrictament laboral. 
 
En total s’han realitzat 8 entrevistes presencials. La durada aproximada de cada entrevista 
és d’una hora, i consten de 26 preguntes dividides en 7 blocs temàtics: 

1. Oci i cultura. 

2. Educació. 

3. Feina i atur. 

4. Habitatge. 

5. Igualtat i diversitat. 

6. Esport i hàbits saludables. 

7. Participació i cohesió. 
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Racó Jove i  Concurs Manlleu jove  

 
Aquesta sessió es realitza a través d’una dinàmica participativa on podien participar tots els 
joves del municipi. 
 
L’objectiu de la sessió és de generar opinió al voltant de la realitat juvenil al municipi, per tal 
d’analitzar i detectar la seva visió de la gent jove sobre Manlleu, alhora que també es fa un 
recull de necessitats i propostes d’actuacions en matèria de joventut. 

 
Aquesta sessió s’ha portat a terme el 6 d’octubre de les 17h a les 19h hores en la Plaça Fra 
Bernadí al Racó Jove. Hi podien participar tots els joves de 12 a 30 anys.  
 
La sessió té una durada aproximada de dues hores i pel seu desenvolupament s’ha enganxat 
paper amb tot un seguit de frases i afirmacions. Els participants,  fan les seves aportacions 
individuals o col·lectives a través d’uns targetons que han d’enganxar al costat de la frase. 
La gent jove que ha participat s’ha hagut de posicionar sobre si s’està d’acord amb l’afirmació 
i motivar perquè.  

 
Les frases utilitzades són les següents:  

• A Manlleu hi ha suficients equipaments i activitats destinades a la gent jove. 
• A Manlleu m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer 
• La gent jove de Manlleu ens cuidem, fem esport i tenim bons hàbits 
• Cada cop hi ha més ofertes de feina 
• A Manlleu els joves ens coneixem entre nosaltres  
• La gent jove ens impliquem amb el poble 
• Estic orgullós/a de ser manlleuenc/a 

 
Per altra banda, també s’ha dut a terme un recull de propostes dels joves per incorpora al 
Pla Local de Joventut.  
 
En total han participat 68 joves, 33 nois i 35 noies.  
 

Taller participatiu amb tècnics municipals i comarc als: polítiques de joventut a 
Manlleu:  

  
Aquest es realitza a través d’una sessió participativa amb diferents tècnics i professionals 
vinculats amb l’àmbit de la joventut.  L’objectiu de la sessió és analitzar, de manera col·lectiva 
i consensuada, les polítiques de joventut al municipi. 
 
 
Hi van participar 15 tècnics municipals de diversos departaments de l’Ajuntament de Manlleu: 
esports, serveis socials, ocupació, joventut i participació, espai públic, policia municipal, 
educació, etc. 
 

 
La sessió té una durada de 2 hores i s’ha desenvolupat seguint el següent esquema:  

1. Presentació del PLJ.  
2. Presentació de l’objectiu del taller i la dinàmica de trebal l.  
3. Presentació dels assistents . 
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4. Entre tots es realitza una pluja d’idees  per identificar quines són les polítiques de 
joventut que hi ha al municipi.  

5. Treball en grups , 4-5 persones. Els participants han analitzat els aspectes positius 
i a millorar de les polítiques de joventut identificades en la pluja d’idees. 

6. Tancament  i recordatori de les properes fites del procés participatiu. 
 

El taller es va dur a terme a Can Puget el 17 de maig del 2018. 
 
 
Concurs jove a Instagram:  
 
Una altra tècnica utilitzada per conèixer la realitat dels joves a Manlleu ha estat el Concurs 
Jove a Instagram. Una de les finalitats del concurs és posar diferents mecanismes per tal de 
facilitar la participació de la gent jove en el procés d’elaboració del Pla Jove.  
El concurs realitzat anava destinat a tots els joves d’entre 12 i 30 anys del municipi, amb 
l’objectiu  de conèixer de quina manera veuen i senten la realitat i el dia a dia de Manlleu. 
Els joves podien participar pujant un màxim de 5 fotografies per persona. Les fotografies 
penjades havien de tenir relació amb coses, fets o llocs amb els quals les persones 
participants s’identifiquen, alhora que siguin coses, fets o llocs que tinguin una vinculació 
amb el municipi.  
La fotografia s’havia de penjar al compte d’Instagram entre el 26 de setembre i el 6 d’octubre 
a les 19h amb el hastag #Manlleujove i citant a @Manlleueja. Cada fotografia havia d’anar 
acompanyada d’un breu comentari on s’exposava el motiu o el perquè  de la foto escollida.  
Per tal de facilitar i promoure la participació, s’ha sortejat un premi de 250 euros per gastar 
en un dels establiments MAB entre els participants.  
 
En total es van aconseguir 12 aportacions vàlides pel concurs. A part, durant la promoció de 
pagament a Instagram (va estar activa durant 4 dies) es va arribar  a 248 persones entre 12 
i 30 anys de Manlleu o rodalies, hi va haver 64 interaccions amb la publicació. 
 
Durant el període del concurs (del 26 de setembre al 6 d’octubre) 30 seguidors nous s’han 
adherit al compte @Manlleueja, com a mínim 19 d’ells joves. 
 
 
 
Matriu DAFO: 
 
L’anàlisi DAFO és una eina d’estudi que permet analitzar la realitat d’una organització o 
projecte, a través d’identificar les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la situació 
externa (amenaces i oportunitats)  en una matriu quadrada. A través de l’anàlisi DAFO es 
pot conèixer la situació real en què es troba l’organització o projecte, el que permet plantejar 
les diferents estratègies de futur.  
En aquest cas, amb l’anàlisi de la informació recollida en totes les tècniques d’estudi 
comentades, s’ha procedit a realitzar una matriu DAFO. L’objectiu  principal és mostrar de 
forma sintètica la realitat juvenil existent al municipi de Manlleu. Es recullen, per tant, les 
debilitats i fortaleses detectades respecte a la realitat juvenil i polítiques de joventut del 
municipi que han estat expressades per les diferents persones que han participat en aquesta 
diagnosi, així com els factors de caire extern que poden actuar com a oportunitats o com a 
amenaces en el desenvolupament del proper Pla Local de Joventut de Manlleu. 
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4. Informe de resultats
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Es presenta a continuació la situació sociodemogràfica de Manlleu, tot posant especial 
atenció en aquelles dades que afecten a la població jove. Aquests resultats s’acompanyen 
de les valoracions dels diferents agents i joves que han participant en les entrevistes 
individuals i en el taller participatiu. Els resultats queden agrupats entorn a 10 grans apartats: 

• Estructura i evolució de la població jove.  

• Educació. 

• Mercat laboral i atur. 

• Habitatge. 

• Oci i cultura. 

• Igualtat i diversitat. 

• Esport i hàbits saludables. 

• Participació i cohesió. 

• Propostes de la gent jove. 
 
 

4.1.  Estructura i evolució de la població jove de Manlleu 

 

4.1.1 Estructura de la població  
Manlleu és un municipi de la comarca d’Osona, província de Barcelona. La població de 
Manlleu és de 20.007 persones, al 2017. Amb una extensió de 17,2 km2, la densitat de la 
població és de 1.163,1 habitants per Km2. 
 
El total de joves d’entre 12 i 29 anys és de 3.945 al 2017 i representa el 19,7 % de la població 
del municipi.   
 

Taula 1.1 Població Manlleu, 2017. 
POBLACIÓ Homes Dones Total 

Joves 12 a 29 anys 1.994 1.951 3.945 

Població total 9.984 10.023 20.007 
Elaboració pròpia. Font: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

El gràfic 1.1 mostra la  piràmide de població de Manlleu. De la piràmide es pot observar que 
els grups d’edat més nombrosos són els que es situen en la franja d’entre 35 i 60 anys, 
concretament dels 35 als 40 anys.  
 
L’estructura de la població és piramidal a partir dels habitants de 60 anys en amunt, 
sobretot en el cas del homes, ja que es redueix la proporció de població de manera 
gradual segons es va augmentant els rangs d’edat; però irregular en les d’edats inferiors, 
havent una major proporció de població entre els 30 i els 40 anys, i una proporció menor 
entre els 12 i els 29 anys. 
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Gràfic 1.1. Piràmide de població de Manlleu 2017 (v alors absoluts).  

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 

 
Quan comparem les piràmides de la població de Manlleu de nacionalitat espanyola amb la 
de la població de nacionalitat estrangera, s’observa com la primera és molt més homogènia 
en totes les franges d’edat. En canvi, en la piràmide poblacional de nacionalitat estrangera 
la majoria de població es concentra entre la franges de 30 a 55 anys i, amb menor mesura, 
en les franges de menors de 10 anys.   
 

Gràfic 1.2 i 1.3. Piràmide de població de Manlleu 2 017 de nacionalitat  espanyola 
(esquerra) i nacionalitat estrangera (dreta). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
             

Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 
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4.1.2 Evolució de la població jove  
Amb un augment de població continuat des del 1998, Manlleu arriba al seu màxim de 
població el 2009, amb 20.647 habitants. A partir d’aquest any, pateix un lleuger descens fins 
als 20.007 el 2017. Tot i així, des d’una perspectiva dels darrers 20 anys la població de 
Manlleu s’ha incrementat en 2.835 habitants.  
 

Gràfic 1.4. Evolució de la població de Manlleu 1998 -2017.  

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 

 
Quan observem la taxa de variació interanual de la població, es veu clarament com des del 
2010 fins el 2017 aquesta es majoritàriament negativa. Les variacions interanuals més grans 
les trobem a l’any 2005 i 2006, amb un 3,95 % i 2,52 % respectivament. En canvi, el 2010, 
amb un -0,95%, esdevé l’any amb una variació interanual més negativa.  
 
 

Gràfic 1.5. Variació interanual de la població de M anlleu 1998-2016.  

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 
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En aquest període de temps, l’evolució de la població jove de 12 a 29 anys ha experimentat 
una caiguda constant, any rere any. Així, a l’any 2017 hi ha 818 joves menys a Manlleu dels 
que hi havia el 2006, passant dels 4.760 als 3.945.  
 

Gràfic 1.6. Evolució de la població jove (12-29 any s) de Manlleu 2006-2017.  

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 

 
Veient la variació interanual de població jove, es veu clarament que aquesta és negativa en 
tots els anys, menys el 2008, que no varia. El 2010, amb un variació del -3,5 %, és l’any amb 
un major descens, mentre que en els dos darrers anys, 2016 i 2017, es produeix una 
moderació de la disminució de la població jove.  
 

Gràfic 1.7. Variació interanual de la població de M anlleu Jove (12-29 anys) 2006-2017.  

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 
Per tant, ens trobem que en relació al total de la població, la població jove ha patit un descens 
continuat. Concretament, el pes de la població jove ha caigut del 23,8 % al 19,7 % en els 
últims 10 anys. Tanmateix, a partir del 2016 s’observa una estabilització, amb un lleuger 
augment del pes dels joves en el conjunt de la població el 2017. S’haurà d’esperar els 
propers anys per veure si aquesta tendència es consolida.  
 
 
 
 

4.760   
4.666   4.667   

4.564   
4.403   

4.276   
4.181   4.121   

4.009   3.949   3.947   3.945   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1,97%

0,02%

-2,21%

-3,53%

-2,88%

-2,22%

-1,44%

-2,72%

-1,50%

-0,05% -0,05%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



21 PLJ Manlleu 2018-2021 
 

Gràfic 1.8. Evolució del percentatge de joves en re lació al total de la 
població. Manlleu 2006-2017.  

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 
La disminució de la població jove es va donant progressivament a tots els nivells territorials, 
de l’ordre d’un 6 % entre el 2011 i el 2017. Tot i això, Manlleu disposa d’una proporció de 
població jove lleugerament superior a la comarca i al país, al voltant de 1 %. 
 
Taula 1.2. Evolució de la proporció de joves de 12 a 29 anys respecte el total de població. 

Manlleu, Osona i Catalunya. 
 

    2001 2006 2011 2017 
    joves % joves joves % joves Joves % joves Joves % joves 

Manlleu 3.945 25,06 % 4.281 23,09 % 4.778 20,09 % 4.561 19,07 % 

Osona 31.871 24,06 % 32.951 22,06 % 30.052 19,49 % 29.245 18,06 % 

Catalunya 1.588.116 24,97 % 1.604.064 22,48 % 1.458.880 19,35 % 1.377.036 18,22 % 
Elaboració pròpia. Font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 
A escala municipal, comarcal i de Catalunya, la proporció dels joves per franges es 
distribueix de manera molt semblant, sent a la franja dels 25 a 29 anys on es troben una 
proporció major de gent jove, al voltant del 30 %. 
 

Taula 1.3. Població jove de 12 a 29 anys per grups d'edat. Manlleu, Osona i Catalunya, 
2017. 

 de 12 a 14 anys de 15 a 19 anys de 20 a 24 anys de 25 a 29 anys 

Manlleu 651 16,5 % 1.085          27,5 % 1.044 26,4 % 1.165 29,5 % 

Osona 5.068 17,3 % 7.994          27, 3% 7.927 27,1 % 8.256 28,2 % 

Catalunya 234.550 17,0 % 361.563     26,2 % 366.321 26,6 % 414.602 30,1 % 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 
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4.1.3 Origen de la població  

 
El 2017, gairebé un 24 % de la població jove de Manlleu té nacionalitat estrangera. És un 
percentatge elevat si ho comparem amb el 17,4 % de la comarca i el 19 % de Catalunya.   
 

Taula 1.4. Població jove de 12 a 29 anys segons nac ionalitat.   
Manlleu, Osona i Catalunya 2017. 

  Espanyola Estrangera 

Manlleu  2.999           76,0 %  946           24,0 %  

Osona 24.139         82,5 %  5.106        7,5 %  

Catalunya  1.115.176    81,0 %  261.860    19,0 %  
Elaboració pròpia. Font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 

 
 
Quan es presta atenció al lloc de naixement de la població jove (15-29 anys), els nascuts a 
Catalunya són majoria, amb un 68,2% del total dels joves. Els nascuts a l’estranger suposen 
un 30,2%, i els nascuts a la resta de l’estat l’1,5 %.  
 
Quan es compara la proporció de la població jove segons el lloc de naixement amb el conjunt 
de la població, el percentatge entre joves nascuts a Catalunya és bastant similar. En canvi, 
trobem una notable diferència entre els nascuts a la resta de l’estat i a l’estranger; mentre 
que els primers la població jove és un 10 % inferior, els segons són un 10 % superior.  
 
 

Taula 1.5. Població jove de 15 a 29 anys segons llo c de naixement. Manlleu 2017. 
 

   Catalunya Resta de l'Estat Estranger 

Total Població 13.334 66,65 % 2.477 12,38 % 4.196 20,97 % 
Joves (16 -29 

anys) 2.247 68,21 % 51 1,55 % 3.294 30,24 % 
Elaboració pròpia. Font de les dades:  IDESCAT 

 
Gràfic 1.9. Població de Manlleu segons lloc de naix ement, 2017.   

Total població vs Joves (16-29anys). 
 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades:  IDESCAT. 
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4.1.4. Població per Barris.  

 
Manlleu està conformat per diversos barris, on la població no es distribueix de la mateixa 
manera, ni presenta les mateixes característiques.  
 
 
 

 
 

Elaboració i font de les dades: Mapa del Pla Local d’Habitatge de Manlleu 2011-2016. 

 
Quan comparem la població per barris, s’observa que el que té una major població és el de 
l’Erm, amb 6.154 persones, on es concentra el 30,5 % de la població. Per altra banda, els 
menys poblats són els de Verdaguer/Font de Tarrés, amb 85 persones i un 0,4 % de la 
població; la població en zones disseminades, amb un 1,6 %; i el de Vista Alegre, amb un 1,7 
%. La resta de barris es situen entre el 4 i el 10 %.    
 
 

Gràfic 1.10.  Distribució de la població segons bar ri. Manlleu, 2017. 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona 
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A nivell percentual, el barri de l’Erm és el barri amb major proporció de població de 0 a 16 
anys, amb un 23,3 %. En canvi, amb una menor proporció hi trobem els barris de 
Verdaguer/Font de Tarrés i La salut, al voltant del 14 i 15 %. Per altra banda, el Nou és el 
barri que presenta, amb diferència, una major proporció de població de més de 80 anys, amb 
un 13,4 %.  

 

Taula 1.6. Distribució percentual de la població de  Manlleu per barris i franges d’edat. 
2017. 

  0 a 5 6 a 16 
17 a 

24 
25 a 

64 
65 a 

79 
80 i 

més Total 

Dalt Vila 6,8% 12,9% 8,1% 56,3% 11,4% 4,5% 100% 

Baix Vila 7,1% 12,2% 8,4% 55,9% 8,6% 7,8% 100% 

disseminats 5,1% 11,1% 9,9% 51,6% 13,7% 8,6% 100% 

Cavalleria 6,1% 13,1% 8,6% 53,7% 12,5% 6,0% 100% 

El Puig 5,3% 12,3% 8,5% 55,1% 12,0% 6,8% 100% 

L'Erm 7,7% 15,6% 8,8% 54,9% 8,7% 4,4% 100% 

Gràcia 5,3% 11,1% 8,1% 54,2% 13,9% 7,4% 100% 

La Salut 6,3% 12,2% 8,8% 57,4% 11,0% 4,3% 100% 

Nou 5,3% 9,9% 7,9% 45,9% 17,5% 13,4% 100% 

La Coromina 5,5% 11,9% 9,3% 53,7% 11,9% 7,7% 100% 
Verdaguer/Font 
de Tarrés 7,1% 7,1% 17,6% 56,5% 8,2% 3,5% 100% 

Vilamirosa 5,6% 11,8% 7,8% 56,1% 12,7% 5,9% 100% 

Vista Alegre 5,6% 15,3% 8,0% 52,5% 12,4% 6,2% 100% 

Total 6,4% 13,1% 8,5% 54,6% 11,2% 6,2% 100% 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

 

4.2. Educació i nivells d’instrucció 

 
4.2.1 Polítiques i recursos municipals  
 

a) Recursos municipals: 
  
Actualment, Manlleu disposa de 5 llars d’infants, tres CEIP’s, 2 IES, un centre municipal de 
formació de persones adultes i una escola municipal de música. 1 
 

• L’Institut Antoni Pous i Argila és un centre d’ensenyament públic que imparteix:  
- Educació secundària obligatòria.  
- Batxillerat: ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats, ciències 

socials i tecnologia.  
- Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà: Atenció 

a les persones en situació de dependència. 

                                                
1 Dades de la Diputació de Barcelona que fan referència a centres educatius de titularitat municipal que estan reconeguts 

pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
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- Cicles formatius de formació professional específica de grau superior: 
Integració Social, Educació Infantil, 
 

• L’institut del Ter és un centre d’ensenyament públic que imparteix educació 
secundària.  
 

• La Salle Manlleu es un centre que imparteix: 
 

- Educació secundària obligatòria.  
- Batxillerat: ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats, ciències 

socials i tecnologia.  
- Cicles formatius de formació professional específica de grau mitjà: Gestió 

administrativa, Mecanització, Tècnic en Sistemes Microinformàtics i 
Xarxes, Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.  

- Cicles formatius de formació professional específica de grau superior: 
Administració i finances, Producció de fabricació mecànica, Administració 
de sistemes informàtics en xarxa i Mecatrònica industrial.  
 

 
• El centre de formació de persones adultes  és un centre d’ensenyament 

municipal que imparteix els següents ensenyaments: Alfabetització, Ampliació de 
coneixements, Informàtica, Català, Conversa/immigració i Anglès bàsic.  

 
• L’escola municipal de música  és un centre d’ensenyament municipal que 

imparteix ensenyaments des dels tres anys fins a adults.  
 
 
 

b) Polítiques de joventut en l’àmbit de l’educació:   
 

A continuació es fa un recull dels diferents projectes i polítiques relacionades amb l’àmbit de 
l’educació existents a Manlleu:  

• Patis oberts.  
• Suport i col·laboració amb les AMPAs dels centres de secundària.  
• Treball sobre l’absentisme.  
• Suport (beques) per estudis post-obligatoris.  
• Reforç escolar. 
• Programa Salut i Escola.  

 
 
 
4.2.1  Anàlisi realitat juvenil  
 
A continuació s’exposen un seguit de dades que ens permetran conèixer el nivell d’instrucció 
al municipi i els alumnes matriculats, com també la percepció dels joves i dels agents 
entrevistats sobre la realitat educativa de Manlleu, per tal de detectar mancances i possibles 
propostes d’actuació.  
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Nivell d’instrucció 
Quan observem el nivell d’instrucció de la població de Manlleu, destaca l’alt índex de 
persones que assoleixen l’educació secundària, amb un 34,6 % de la població, el 2011. A 
més, si es comparen els resultats respecte el 2001, es produeix un augment substancial de 
les persones que obtenen batxillerat superior o estudis universitaris. Aquest bon índex 
d’instrucció ve acompanyat, conseqüentment, d’una reducció del nivell de les persones que 
només obtenen estudis primaris, que passa del 29,2 % el 2001 al 15,6 % el 2011, i 
s’aconsegueix reduir el nombre de persones sense estudis i que no saben ni llegir ni escriure 
en un 6 %. Per tant, es pot parlar d’un d’una tendència positiva on cada vegada més 
persones opten pels estudis superiors. 
 
 

Gràfic 2.1.  Nivell d’instrucció població de 16 any s i més a  
Manlleu, 2001-2011. 

 

Elaboració pròpia. Font: IDESCAT. 

 

 

Des de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona es faciliten les dades de la distribució de la 
població major de 16 anys per nivell d'estudis a l’any 2017. En tenir categories diferents, no 
es poden comparar amb les dades de l’IDESCAT. Tanmateix, s’ha cregut important posar 
les dades de les dues fonts, una per conèixer l’evolució, i l’altre per tenir les darreres dades 
actuals, les quals reflecteixen de manera més fidedigne la realitat del moment, com també 
per conèixer les diferències entre barris.  
 
Si observem la distribució de la població per nivell d’estudis el 2017, el sector més nombrós 
és la que disposa d’estudis de secundaria, amb 27,7 %, seguit de la que té primària 
incompleta, amb un 27,1 %, arribant al 30 % de la població si li sumem els que no saben ni 
llegir ni escriure i els que no tenen estudis. Un 14,5 % té el graduat escolar i un 7,6 % té 
educació superior.  
 
Per barris, l’Erm i la Coromina destaquen per ser els que tenen un major percentatge de gent 
que no sap llegir ni escriure, no té estudis o té la primària incompleta. Per altra banda, el 
barri de Baix Vila i la gent que viu en “disseminats” és on es troben una major proporció de 
gent amb educació superior.   
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Taula 2.1. Distribució de la població dels barris p er nivell d'estudis. Manlleu 2017.  

% horitzontal Menor de  
16 anys 

No sap llegir 
ni escriure 

Sense 
estudis 

Primària 
incomple

ta 

Graduat 
escolar 

Educació 
secundàr

ia 

Educació 
superior 

Sense 
dades 

Dalt Vila 19,6% 0,5% 2,2% 22,7% 11,8% 32,0% 10,2% 0,9% 

Baix Vila 19,0% 0,3% 1,5% 22,0% 12,8% 32,3% 11,9% 0,3% 

disseminats 16,2% 0,0% 0,0% 18,8% 18,5% 33,8% 12,7% 0,0% 

Cavalleria 19,2% 0,5% 1,0% 22,2% 15,0% 32,0% 9,8% 0,3% 

El Puig 17,4% 1,2% 1,3% 25,9% 15,6% 30,2% 8,1% 0,4% 

L'Erm 23,2% 1,5% 4,1% 31,5% 12,9% 22,0% 4,2% 0,7% 

Gràcia 16,3% 0,6% 1,3% 26,0% 14,2% 31,7% 9,6% 0,3% 

La Salut 18,4% 0,3% 0,6% 19,2% 16,7% 33,5% 10,8% 0,7% 

Nou 15,2% 0,4% 0,9% 32,3% 15,1% 26,9% 8,5% 0,5% 

La Coromina 17,4% 1,9% 1,9% 32,3% 15,0% 25,8% 4,7% 0,9% 
Verdaguer/Font 
de Tarrés 14,1% 0,0% 0,0% 16,5% 15,3% 49,4% 4,7% 0,0% 

Vilamirosa 17,4% 1,2% 2,1% 28,1% 18,0% 26,4% 6,3% 0,4% 

Vista Alegre 20,9% 0,6% 2,9% 26,8% 13,0% 24,5% 10,9% 0,3% 

Total 19,4% 1,0% 2,2% 27,1% 14,5% 27,7% 7,6% 0,5% 

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

 

Alumnes Matriculats 
Al curs 2016-2017 hi havia un total de 1.727 alumnes de Manlleu matriculats a E.S.O, 
batxillerat i cicles formatius. De tots els alumnes matriculats, la meitat cursaven E.S.O, una 
proporció inferior a la d’Osona i Catalunya, la qual es situa al voltant del 60 %.  
 
En canvi, a Manlleu té un percentatge més elevat d’alumnes matriculats en cicles formatius 
de grau superior, arribant al 19,6 % del total dels alumnes matriculats enfront d’un 9,0 % dels 
alumnes de la comarca i d’un 11,4 % dels de Catalunya. 
 

Taula 2.2. Alumnes matriculats curs 2016–2017. 
  Manlleu Osona Catalunya 

ESO 887 51,4% 6.733 60,4% 304.548 59,5% 

CFGM 228 13,2% 1.422 12,8% 57.657 11,3% 

CFGS 338 19,6% 1.008 9,0% 58.595 11,4% 

Batx 274 15,9% 1.986 17,8% 91.211 17,8% 

Total 1.727  11.149  512.011 
 

Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

Quan es miren les modalitats dels alumnes graduats del curs 2015-2016 a Manlleu, 
s’observa com tots els alumnes es graduen en dues modalitats de batxillerat: “Ciències i 
tecnologia” i “Humanitats i Ciències Socials”. Destaca un major número d’homes graduats 
en la primera modalitat, i un major número de dones en la segona.  
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Taula 2.3. Alumnes de batxillerat graduats. Manlleu . Curs 2015-2016.  

  Ciències i 
tecnologia 

Humanitats 
i Ciències 

socials 
Arts 

TOTAL 
GRADUATS/DES 

Dones 23 36 - 59 

Homes 37 17 - 54 

Total 60 53 - 113 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

 

Referent als alumnes graduats a cicles formatius en el curs 2015-2016 a Manlleu, es destaca 
que, del total dels 171 graduats, la majoria han cursat “Serveis socioculturals i a la 
comunitat”, amb 113 alumnes graduats. 
 
De les 112 alumnes dones graduades, 100 han cursat “Serveis socioculturals i a la 
comunitat” i 12 “Administració i gestió”. Els 59 alumnes homes graduats es reparteixen entre 
una major varietat de graus, sent “Fabricació mecànica” el més demandat, seguit de 
“Instal·lació i manteniment” i “Serveis socioculturals i a la comunitat” 
 

Taula 2.4. Alumnes de FP graduats. Manlleu. Curs 20 15-2016. 

  Administraci
ó i gestió 

Electricitat 
i 

electrònica 

Fabricaci
ó 

mecànic
a 

Informàtica i 
comunicacio

ns 

Instal·lació i 
mantenimen

t 

Serveis 
sociocultural

s i a la 
comunitat 

Total 
graduat

s/des 

Dones 12 0 0 0 0 100 112 
Home

s 4 3 16 10 13 13 59 

Total 16 3 16 16 13 113 171 

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

 

 

Percepció envers l’àmbit educatiu 

En general, tots els agents entrevistats estan d’acord en què l’oferta educativa és àmplia i 
suficient per les dimensions del municipi. Es destaca la bona qualitat de la mateixa, fins el 
punt d’estar molt ben valorada, sobretot dins la comarca. Tanmateix, es comenta que hi ha 
un rati d’aprovats en ESO molt elevat, però alhora, un rati elevat en fracàs escolar post-
obligatori.  

A partir de batxillerat, l’oferta educativa i formativa del municipi és molt reduïda i els joves 
tenen assumit que, per seguir estudiant, hauran de marxa fora de la ciutat. Així i tot, els 
entrevistats consideren que hi ha suficients recursos en relació a l’oferta de cicles formatius 
de grau mitjà i superior, tant a l’INS com a La Salle. A més a més, s’hi ha de sumar diversos 
programes de promoció de l’ocupació lligats als cicles, on es proposen pràctiques a 
empreses, entre d’altres coses. Aquesta percepció no és tan estesa entre la gent jove, que 
veu com l’oferta formativa al municipi podria ser més amplia.  

Per altra banda, tal com també recull el Pla d’Acció Juvenil del 2015, es troba que hi ha una 
desmotivació entre alguns sectors de la gent jove en relació al sistema educatiu, fet que 
provoca que es produeixi un elevat fracàs escolar entre el joves. Aquesta desmotivació 
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afectaria més a col·lectius de joves concrets, com els d’origen estranger.  
 
També es detecta que tot i haver-hi diversos recursos existents per a joves en l’àmbit 
educatiu, com el servei d’orientació acadèmica, són poc els que en tenen coneixement i 
encara menys els joves que els utilitzen. Per tant, es constata que s’hauria de fer un esforç 
en promocionar i fer difusió dels recursos entre la gent jove, com per altra banda, ajudar amb 
l’acompanyament per part dels professionals per tal que la barrera d’accés a aquests 
recursos sigui menor.  
 

El Pla d’Acció Juvenil 2015 també detectà algunes dificultats d’accés a la formació per 
causes econòmiques, sobretot en certs col·lectius. També comenta la manca de recursos 
d’educació no formal que podrien ajudar a molts joves a combatre l’apatia i la desmotivació 
(formacions artístiques, musicals, etc.). 
 
A part, Manlleu disposa del Pla de Prevenció i Atenció a l’Absentisme i l’Abandonament 
escolar de Manlleu 2017, un document resultat del treball conjunt dels professionals 
participants a la Comissió d’Absentisme del municipi, i que sorgeix com a demanda 
específica dels centres educatius del municipi. Aquest document estableix les bases 
d’actuació i coordinació en els casos d’absentisme al municipi i abandonament escolar, al 
mateix temps que estableix una línies d’intervenció i actuacions per tal de treballar des de la 
prevenció.  
 
 

 

4.2.3. Demandes i propostes d’intervenció  
 

A continuació s’exposen les principals demandes i propostes d’intervenció dels agents i 
tècnics en l’àmbit de l’educació: 

• Alguns dels agents entrevistats consideren que seria necessari establir vies 
mitjançant les quals els joves disposin d’informació més acurada sobre el tipus de 
formació que més es pot ajustar a les seves preferències i, al mateix temps, els pot 
facilitar una major inserció en el mercat de treball. 

• S’exposa la manca de recursos tècnics per fer l’acompanyament als joves en la cerca 
de recursos i ajudes educatives.   

• Millorar l’oferta educativa no formal al municipi, com també l’oferta de l’educació 
artística.  

 

4.3. Mercat laboral i atur 

 
4.3.1. Polítiques i recursos municipals 

 
Entre els recursos de què disposa Manlleu per a la cerca de feina, ocupació i emprenedoria, 
els tècnics de l’Ajuntament destaquen:  

 
• Programa “Fem ocupació” (relacionat amb la Garantia Juvenil).  
• Programa “Joves per l’ocupació”.  
• Programa “Joves Segona oportunitat”.  
• Gestió de la borsa de treball.  
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• Cursos de formació ocupacional.  
• Programa de “Treball als Barris”.  
• Club de la Feina.  
• Pràctiques professionals (Garantia Juvenil).  
• Pràctiques a empreses (destinades a alumnes de 4t d’ESO).  
• Visites a empreses.  
• PFI: hosteleria/fleca.  
• Servei d’orientació i suport.  
• Projecte FAIG.  

 
4.3.2. Anàlisi de la realitat juvenil  
 

A continuació es presenten un seguit de dades per tal d’analitzar la situació dels joves en el 
mercat de treball al municipi, concretament s’exposen les dades d’atur i contractació juvenils, 
com també la percepció dels agents i els joves participants en l’elaboració del Pla Jove.  

Atur juvenil 
La taxa d’atur registrada a principis del 2018 és a Catalunya del 12,6 %, a Osona del 10,2 
% i a Manlleu del 15,3 %. Aquest darrer percentatge es tradueix en un total de 1.470 
persones registrades, de les quals 328 tenen entre 16 i 34 anys.  
 
Quan es mira la taxa d’atur per sexe, es pot veure que l’atur femení supera al dels homes 
en 4 punts percentuals. Així, la taxa d’atur femení es situa en el 18,4 % enfront del 12,4 % 
dels homes. A questa diferència es una constant en tot el territori.  
 

 

Taula 3.1.Taxa d’atur registrat segons sexe. Manlle u, gener 2018. 
  

  Homes  Dones Total 

Manlleu 12,4 % 18,4 % 15,3 % 

                             Elaboració pròpia. Font: IDESCAT i diputació de Barcelona, Observatori del 

Treball. 
 

 

Referent a la taxa d’atur per franges d’edat el 2018, la més elevada la trobem entre els joves 
menors de 25 anys, amb un 17,7 % i, sobretot, entre el majors de 54 anys, amb un taxa  del 
27,0 %. En canvi, la taxa més baixa es situa entre les franges d’edat de 25 a 44 anys. 
  

 

Taula 3.2. Atur registrat per edat. Manlleu, gener 2018. 
 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 17,9 % 17,5 % 17,7 % 

De 25 a 34 anys 8,1 % 16,8 % 12,5 % 

De 35 a 44 anys 8,2 % 12,6 % 10,3 % 

De 45 a 54 anys 12,9 % 16,7 % 14,7 % 

De 55 a 64 anys 21,2 % 33,4 % 27,0 % 

TOTAL 12,4 % 18,4 % 15,3 % 

Elaboració pròpia. Font: Diputació de Barcelona. 
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Veient l’evolució dels darrers anys, s’observa com el màxim de població a l’atur es va assolir 
el 2013, amb 2.330 persones registrades. Des de llavors, la població aturada ha anat 
disminuint progressivament fins a les 1.470 persones. 
 

Gràfic 3.1.  Evolució de la població a l’atur. Manl leu, 2010- 2018. 

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

Entre la població jove a l’atur, la tendència que s’observa és també de disminució. Aquesta, 
però, esdevé més suau, i la recuperació comença una mica abans, el 2012. Entre el 2010 i 
el 2018, l’atur juvenil s’ha reduït amb 398 joves. 
 

Gràfic 3.2.  Evolució de la població jove (16-29) a  l’atur. Manlleu, 2010-2018. 
 

 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

Quan observem l’evolució de les persones a l’atur per sectors a Manlleu, el sector serveis 
és, en diferència, on es concentra més gent a l’atur, passant d’un 38,6% el 2010 a un 47,3% 
el 2018. La tendència oposada es produeix en la indústria i construcció, perdent al voltant 
de 10 punts percentuals entre el 2010 i el 2018, i situant-se en el 19,3% i 9,9% 
respectivament en el darrer any. 
 

Taula 7. Evolució de l’atur registrat per sectors. Manlleu, 2010-2018. 

 Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense ocupació 

anterior Total 

gener de 2010 1,2 % 30,5 % 19,0 % 38,6 % 10,7 % 1.992 

gener de 2011 1,8 % 25,1 % 19,0 % 39,9 % 14,2 % 2.096 

gener de 2012 1,5 % 23,0 % 18,0 % 43,2 % 14,3 % 2.274 

1.992
2.096

2.274 2.330
2.192

2.068
1.849

1.625
1.470

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

726
664

755
676

587 554
437

365 328

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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gener de 2013 1,3 % 22,9 % 17,4 % 44,3 % 14,1 % 2.330 

gener de 2014 1,7 % 22,5 % 16,1 % 45,1 % 14,6 % 2.192 

gener de 2015 2,4 % 20,3 % 13,9 % 45,9 % 17,6 % 2.068 

gener de 2016 1,9 % 20,6 % 11,6 % 48,5 % 17,4 % 1.849 

gener de 2017 2,0 % 20,7 % 11,0 % 49,6 % 16,7 % 1.625 

gener de 2018 2,7 % 19,3 % 9,9 % 47,3 % 20,9 % 1.470 

Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

La següent taula ens mostra l’evolució de la contractació registrada jove, la qual va tenir una 
disminució significativa fins el 2013, amb un 40,7 %. Des de llavors, aquest percentatge ha 
incrementat any rere any, fins arribar al 52,5 % el 2017, provocant que més de la meitat de 
la contractació registrada sigui a persones entre 16 i 29 anys.  
 

Taula 8. Evolució de la contractació registrada ent re els joves, per grups d’edat. Manlleu, 
2010-2018. 

  
16 - 19 20 - 24 25 - 29 

Contractació 16-
29 

Total 
Contractació  

% 
Contractació 

 16-29 

2011 170 490 511 1.171 2.335 50,1 % 

2012 126 493 477 1.096 2.211 49,6 % 

2013 82 392 376 850 2.089 40,7 % 

2014 128 506 403 1.037 2.359 44,0 % 

2015 202 502 400 1.104 2.417 45,7 % 

2016 227 693 466 1.386 2.815 49,2 % 

2017 294 781 468 1.543 2.938 52,5 % 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 
En resum, Manlleu presenta una taxa d’atur major que la resta del territori. Quan es mira la 
seva evolució, s’observa que arran dels inicis de la crisi, al voltant del 2008, l’atur 
experimenta un creixement fins el 2013. Aquest últim any sembla estabilitzar-se i comença 
una tendència a la baixa fins el 2017 i que sembla continuar el 2018.  

 
Percepció de l'àmbit laboral juvenil 
 
El treball és, a dia d’avui, sens dubte, un dels temes que més preocupació genera en el 
col·lectiu jove i a la societat en general. D’ençà va començar la crisi econòmica, la manca 
de feina és una constant a la major part dels municipis de Catalunya. Tot i que en les dades 
estadístiques de Manlleu s’observi un tendència a la baixa de l’atur juvenil, hi ha un consens 
generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per treballar al municipi.  

Alguns dels agents entrevistats comenten que, mentre una persona està estudiant, pot trobar 
algun tipus de feina puntual però que, un cop finalitzat, és difícil trobar una feina digne i 
estable al municipi. Es comenta que hi ha una disfunció entre la formació que s’ofereix al 
municipi i el perfil de persones treballadores que necessita el sector industrial, el que provoca 
una dificultat afegida en la inserció laboral dels joves. Per altra banda, també es destaca 
que, si es té en compte el conjunt del territori, no només el municipi, les possibilitats de trobar 
treball augmenten.   
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També, es destaca que la població de Manlleu no s’escapa del context laboral general i les 
principals feines que opta la gent jove són precàries, amb sous baixos, molta flexibilitat i 
contractes temporals. Entre les feines disponibles pels joves al municipi, els entrevistats 
remarquen que es concentren bàsicament en el sector serveis, com pugui ser l’hosteleria i 
el comerç. Majoritàriament, les feines que poden accedir els joves al municipi són d’un perfil 
professional de baixa qualificació, que no sempre s’ajusta a les seves aspiracions laborals.  

Per altra banda, es coincideix amb algunes de les necessitats ja detectades en el Pla d’Acció 
Juvenil 2015, com l’existència de prejudicis a l’hora de contractar gent jove, i que aquesta 
s’agreuja especialment cap al col·lectiu jove immigrant. Això genera un sentiment de 
frustració per la dificultat de poder accedir al mercat de treball que, en ocasions, es tradueix 
amb passivitat i manca de motivació envers l’àmbit laboral.  

A part, es considera que les habilitats específiques dels joves amb formació tècnica 
presenten mancances de formació més transversal, també necessària per poder accedir al 
mercat laboral. Així, també es posa de manifest la importància des de les administracions 
d’oferir aquest tipus de formació per tal que els joves que ho necessitin hi puguin accedir.  

Tot i això, en general, els i les joves de Manlleu són conscients del context laboral actual i 
de la dificultat de trobar una bona feina al municipi, pel que les seves aspiracions es centren 
a la resta de la comarca i la província. També es té consciència que alguns col·lectius de 
joves tenen més dificultats que d’altres per poder entrar dins el mercat laboral. Així s’exposa 
que és més difícil trobar feina per als fills dels immigrants, considerant que encara hi ha un 
cert prejudici racial. 
 

Tanmateix, es detecta l’interès i demanda d’algun dels joves en el foment de l’emprenedoria 
i d’ajuts pels joves emprenedors. Manlleu disposa del Pla de Foment de l’Emprenedoria 
juvenil 2016-2020, el qual té l’objectiu de fomentar l’emprenedoria entre els joves i donar-los 
suport. Així mateix, es constat la necessitat de realitzar un esforç extra per tal que les accions 
iniciades a través del Pla arribin als joves interessats.  

 
 

4.3.3. Demandes i propostes d’intervenció 
 

Entre el joves i tècnics que han participat en algun dels tallers, han manifestat les següents 
demandes o propostes d’intervenció:  

• Millorar i ampliar determinada oferta de formativa en competències laborals com CV, 
parlar en públic, informàtica, etc.  

• Es reclama que falten ajudes pels joves emprenedors de Manlleu, així com 
destaquen una manca d'oferta de feina pels joves que finalitzen l'escola 
especialitzada.  

• Polítiques laborals i de sensibilització per tal millorar la integració dels joves en el 
món laboral.  
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4.4. HABITATGE 

 
4.4.1. Anàlisi de la realitat juvenil  

 
El procés de transició domiciliària, o sigui, abandonar la casa de la família d’origen i establir-
se en una nova llar, esdevé unes dels esdeveniments més importants en el procés 
d’emancipació de les persones joves en la seva transició cap a la vida adulta. Tot i això, 
malgrat representar un important punt d’inflexió en les vides juvenils, la dificultat d’accés a 
l’habitatge d’aquestes dues darreres dècades ha provocat, per una banda, que l’edat 
d’emancipació s’hagi endarrerit considerablement en els darrers anys; i, per l’altra, que el 
procés d’emancipació, conjuntament amb la transició al mercat laboral, hagi constituït un 
dels reptes més difícils pels joves en la seva transició a la vida adulta.  

No es disposen de dades ni d’estimacions del nombre de joves que poden estar emancipats 
a Manlleu. Les bases de dades municipals tampoc disposen d’aquesta informació 
actualitzada. Per tant, a continuació es mostren tres dades bàsiques del parc d’habitatges 
del municipi: el total d’habitatges principals, secundaris i buits al municipi; el percentatge de 
pisos principals per règim de tinença; i l’evolució dels habitatges iniciats de nova planta, on 
es reflexa també els habitatges de protecció oficial.  
 

Quan s’observen els habitatges familiars per tipologia, veiem que a Manlleu el percentatge 
d’habitatges principals és significativament major que el de la comarca i a Catalunya. El 
mateix ocorre amb els habitatges buits, on a Manlleu també presenta uns percentatges 
superiors. En canvi, el percentatge de pisos secundaris és menor.  
 

Taula 4.1. Habitatges familiars. Per tipus. 2011.  
  Manlleu Osona Catalunya 

Principals 7.353 83,8 % 57.968 81,0 % 2.944.944 76,2 % 

Secundaris 314 3,6 % 5.061 7,1 % 470.081 12,2 % 

Buits 1.417 16,1 % 8.568 12,0 % 448.356 11,6 % 
Total 8.770   71.597  3.863.381  

Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

De la mateixa manera, també s’observen petites diferències en el règim de tinença entre 
Manlleu i la resta del territori, on el percentatge de pisos de lloguer en relació a tots els 
habitatges principals és significativament menor, sent del 14,9 % a Manlleu enfront del 19,0 
% a la comarca i del 19,8 % al país.  
 

 

 

Taula 4.2. Habitatges familiars principals. Per règ im de tinença. 2011. 

  Manlleu Osona Catalunya 

De propietat 5.786 78,7 % 43.041 74,3 % 2.188.657 74,3 % 

De lloguer 1.095 14,9 % 10.996 19,0 % 582.701 19,8 % 

Altra forma 472 6,4 % 3.932 6,8 % 173.586 5,9 % 

Total 7.353   57.968   2.944.944  
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 

Per altra banda, es produeix un increment dels nous contractes de lloguer a Manlleu. Així, 
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mentre que a l’any 2010 hi va haver 240 nous contractes, el 2017 aquesta xifra arriba als 
359. Tanmateix, tot i que a partir del 2014 la mitjana anual de lloguer experimenta un 
increment any rere any, passant dels 348,4 al 380,9 euros el 2017, la mitjana encara és 
inferior a la del 2010, que era de 400,3 euros.  
 

 

Taula 4.3. Contractes de lloguer i mitjana anual de  lloguer Manlleu 2010-2017. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total nous contractes de lloguer 240 315 352 323 342 342 323 359 

Mitjana anual del lloguer 
 contractual (€/mes) 400,3 379,46 378 358,41 348,46 359,65 360,54 380,19 

Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

 

Quan s’analitza el tipus d’habitatges construïts, s’observa que durant el període 2000-2017 
els habitatges iniciats de nova construcció a Manlleu van ser majoritàriament vinculats a 
l’oferta privada. 

El màxim d’habitatges iniciats de nova planta es va assolir el 2006, amb 452 projectes visats. 
A partir d’aquest any, coincidint amb la crisi econòmica, s’observa una caiguda notable i, a 
partir del 2011, són pràcticament inexistents.  

Els habitatges iniciats d’oferta pública només els trobem a anys puntuals, com els 30 del 
2004 i els 10 del 2010 i 2014.  

 

Gràfic 4.1.  Habitatges construïts de nova planta. Manlleu, 2000-2016. 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT. 

 
 

Percepció en l'àmbit de l’habitatge i de l’emancipa ció  

Entre els entrevistats i els joves, hi ha una opinió generalitzada que emancipar-se a Manlleu 
no és fàcil. Es destaca la manca d’oferta d’habitatge lloguer i l’elevat preu d’aquests, el que 
provoca que la gent jove, per emancipar-se, hagi de marxar del poble.   

Alguns dels entrevistats constaten que en el municipi hi ha pisos buits, però els propietaris 
no els volen llogar, sobretot a la gent jove, per por als conflictes: soroll, incivisme, poca cura 
de l’habitatge, etc. Es destaca que, tot plegat, segueix un cercle viciós: davant la dificultat de 
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trobar una bona feina al poble, els joves tenen dificultat per emancipar-se i poder pagar els 
preus de lloguers actuals que es demanen. 

Els joves comenten que, en general, el marxar fóra, ja sigui per estudiar o treballar, s’ha 
convertit en un mètode d’emancipació ja que, entre d’altres coses, Manlleu no ofereix una 
oferta d’habitatge assequible ni un mercat laboral extens.  

 

4.5. Oci i cultura 
 

4.5.1. Polítiques i recursos municipals  
 
En termes culturals, a Manlleu trobem el següents equipaments:  
 

• La Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA disposa d’un fons documental que es 
renova constantment, és de lliure consulta i la majoria de documents es poden 
emportar en préstec. Els serveis que ofereix són els següents: informació, consulta, 
préstec, préstec interbibliotecari, Internet, xarxa sense fils Wi-Fi, ofimàtica, 
informació local, activitats i formació d’usuaris.  

• L’Ataneu Manlleu : L’Ateneu de Manlleu és una iniciativa que treballa en la 
dinamització de la cultura i s’hi organitzen activitats com concerts, diàlegs i 
conferències, presentacions de llibres, projecció de documentals, corrandes… 
També s’hi acullen, de manera periòdica o temporal, l’activitat d’altres entitats i 
col·lectius: Ball, Cinefòrums, Ioga, Txikung, mercat d’intercanvi de roba, etc.  

• La Casal Cívic Frederica Montseny : S’hi ofereixen cursos, tallers i espais socials 
per a totes les edats, i esdevé un Espai WIFI. 

 
Polítiques de joventut en l’àmbit de la cultura i o ci  
Des de l’Ajuntament s’anomenen les següents polítiques i programes relacionats amb l’àmbit 
de la cultura i de l’oci al municipi:  

• Festa Jove.  
• Cinema a la fresca.  
• Suport a entitats juvenils: Diables, Arrels, Boirabaixa, Esplai 4-6, Diables, etc.  

 
 

4.5.2. Anàlisi de la realitat juvenil  

A continuació s’analitza la situació de la cultura i l’oci a Manlleu en relació al joves. 
Concretament s’abordarà les activitats destinades a la gent jove, el lloc de trobada, les 
activitats que realitzen al seu temps lleure i l’oci.  

 
Preferències d’oci en el seu temps lliure 

El Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2017–2020 recull dins la diagnosi 
quines són les preferències dels joves a l’hora de disposar del seu temps lliure. El Pla separa 
l’oci en funció de l’edat dels joves, establint dos grups: un que va dels 14 als 19 anys; i l’altra 
que va dels 19 als 34 anys.  

Quan s’analitza les preferències d’oci dels i les joves entre 14 i 19 anys, de forma general, 
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es pot observar com els joves els hi agrada passar el seu temps lliure amb els seus amics 
(89,2 %), fer ús de les xarxes socials (81,7 %) i escoltar música (78,1 %). Entre les activitats 
menys habituals es troben les opcions: anar d’excursió (5,2 %), anar al cine (22,2 %) i llegir 
(22,7 %).  

Si mirem per sexes, es pot destacar que les noies escolten més música (85,8 % davant del 
67,3% dels nois), llegeixen amb més freqüència (28,8 % davant del 14,2 %) i van més de 
compres (58,4 % davant del 15,4 %). Per contra, els nois juguen més a videojocs (61,1 % 
davant del 15,9 %), fan més esport (64,2 % davant del 41,6 %) i naveguen més per Internet 
(59,3 % davant del 49,6 %). 
 
 
Taula 5.1 . Distribució de la mostra segons preferències en l’o ci dels joves entre 14 als 19 

anys. 

 
Elaboració i font de les dades: Pla Municipal de Prevenció de drogodependències 2017-2020. 

Pel que fa a les preferències d’oci dels joves d’entre 19 i 34 anys, els joves en el seu temps 
lliure els agrada estar amb els amics (92,0 %), fer ús de les xarxes socials (76,5 %) i estar 
amb la família (70,2 %). Entre les activitats menys habituals es troba la opció d’anar al 
cinema (13,9 %), jugar a videojocs (18,1 %) i anar de compres (25,2 %). 
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Taula 5.2 . Distribució de la mostra segons preferències en l’o ci dels joves entre 19 i 34 
anys. 

 
Elaboració i font de les dades: Pla Municipal de Prevenció de drogodependències 2017-2020. 

 
 
Lloc de trobada dels joves 
 
En general, es destaca que no hi ha espai ni equipament específic per a joves al municipi, 
tot i que anteriorment n’havia existit un supervisat per un educador social, que disposava de 
taules de ping pong, espais de formació, etc., i hi anava molta gent, però que es va tancar a 
rel de la crisi econòmica (juntament amb els bucs d’assaig). Tanmateix, alguns dels agents 
entrevistats assenyalen l’existència d’un Espai Jove dins el Centre Cívic, però no disposa 
d’activitats, per la qual cosa no és concorregut pel jovent.  

Així, la plaça del poble i la piscina a l’estiu esdevenen els llocs de trobada dels joves. També 
es comenta que, sobretot els joves de 14 als 20 anys, es troben en espais i locals que 
lloguen, al local “La Xauxa”. Per altra banda, també es comenta que durant l’estiu es 
reuneixen a l’embarcament, gestionat pel GDT. 

En general tots els assistents estan d’acord en què manca un espai de trobada juvenil, i 
s’hauria d’estudiar de crear-ne un i, millor, si pogués haver la possibilitat que fos 
autogestionat pels mateixos joves. 
 
 
Oci i activitats per a joves 
 
En general, es considera que hi ha una manca d’oci per als joves, tot i les diferents 
percepcions sobre el tipus d’oci que falta i la franja d’edat de joves a la qual hauria d’anar 



39 PLJ Manlleu 2018-2021 
 

dirigida.   

Majoritàriament, els agents entrevistats coincideixen que a Manlleu hi ha moltes iniciatives 
artístiques en general, no tant específicament de joves, sinó tenint en compte totes les edats. 
S’identifiquen algunes grups de música, teatre, grups de cultura popular (diables, sardanes, 
etc). No obstant això, tot i que alguns dels entrevistats consideren que si bé hi ha moltes 
iniciatives, moltes acaben morint ja que no hi ha un recolzament institucional. Es considera 
que hi ha una disfuncionalitat entre el ritme dels joves i el ritme de l’administració, que fa que 
moltes iniciatives no acabin de fructificar.  

Entre els joves hi ha un consens que a Manlleu no hi ha moltes coses a fer. La gran majoria 
consideren que manca un oferta d’activitats culturals i de lleure adreçades a la gent jove. 
Tampoc consideren que hi hagi suficients espais de reunió ni de festa. Com a fet positiu, es 
destaca la quantitat d’espais verds de la ciutat.  

Com s’ha comentat, en general es destaca la manca d’oci i d’activitats proposades per 
l’Ajuntament, tot i que tampoc mai posa pals a les rodes a l’hora de donar suport a propostes 
presentades pels joves. Entre el joves hi ha l’opinió que Vic té el monopoli de l’oci a la zona.  

 
Oci nocturn 

En general, hi ha l’opinió que l’oferta d’oci nocturn que ofereix el municipi és escassa i, a 
més a més, acaba d’hora. Es destaquen alguns locals com “El Xauxa”, o el casal “Boira 
baixa”, però pocs llocs més.  

Aquesta manca d’oci nocturn per una part de la gent jove del municipi es tradueix en buscar 
altres opcions a fora del municipi per sortir de festa. Així, el jovent generalment es desplaça 
al voltant del municipi, sobretot a Vic i, en menor a mesura, a Barcelona i a Platja d’Aro (a 
l’estiu). A l’estiu la gent jove també va a les festes majors dels municipis del voltant. Es 
remarca que no hi ha transport públic per arribar a aquestes poblacions durant la nit del cap 
de setmana.  

Tanmateix, els joves de menor edat que no disposen de l’edat o dels recursos econòmics 
suficients per anar a un bar o agafar el cotxe per sortir del poble, són els que es troben sense 
un lloc on poder reunir-se al vespre. Aquesta mancança és més acusada pels joves petits, 
els quals l’única alternativa que tenen és quedar-se pels carrers i places del poble. Tot i que 
també, com ja s’ha comentant, està molt arrelat al municipi el lloguer de locals de colles 
d’edats compreses entre els 14 i 20 anys, que utilitzen com a punts de trobada i espai de 
festa. 

 

4.5.3. Demandes i propostes d’intervenció 

Les principals demandes i propostes en l’àmbit de l’oci i la cultura són:  

• Espai de trobada juvenil/Casals Jove . Millor si pot ser autogestionat. 
• Més activitats  adreçades als i les joves. Es comenta que millor si són gratuïtes.  
• Creació de més equipaments i entitats orientades al  lleure: es reclama alguna 

instal·lació tipus bosc vertical, amb tirolines per poder dur a terme activitats. Així 
com la creació d'un Esplai, utilitzant com exemple el que hi ha a Roda de Ter.  
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• Una sala polivalent per als joves. Necessitat d'establir un espai polivalent per als 
joves on puguin realitzar diferents tipus d'activitats, com teatre, concerts, karaoke, 
etc. 

• Més sales i espais de festa. Consideren que els hi falta un espai d'oci de tarda/nit 
per a ells, per tal de poder gaudir d'un espai diferenciat. 

• Associació cannàbica a Manlleu.  
• Demandes especifiques per a la festa del Porc i la Cervesa:  

o Més cerveses per celíacs a la festa del Porc i la Cervesa. 
o Xocolata calenta gratis a la festa del Porc i la Cervesa. 
o Xocolata calenta i xurros a la festa del Porc i la Cervesa.  

 

 

 

4.6. Igualtat i diversitat 

 
 

4.6.1. Polítiques i recursos municipals  
 
Des de l’ajuntament es destaquen les següents polítiques en l’àmbit de la igualtat i diversitat:  
 

• Polítiques de gènere. 
• Xerrades de prevenció: drogues, xarxes socials, trànsit, etc.  
• “Youth on the move”, destinat a joves del barri de l’Erm.  
• PASA (Programa Alternatiu a la Sanció Administrativa), destinat a menors.  

  
 
 

4.6.2. Anàlisi de la realitat juvenil 

En general, Manlleu és un poble tranquil on no s’hi destaquen problemes de convivència. 
Quan aprofundim aquesta mirada entre el col·lectiu jove, tampoc es detecta cap conflicte 
greu. Les drogues, la pobresa extrema o els conflictes de violència, són situacions 
inexistents o ocasionals, que no destaquen entre les preocupacions dels i les joves. 

Així i tot, el poble no està exempt de les dinàmiques socials actuals, com és l’augment de la 
diversitat entre els joves (lloc d’origen, gènere, religió...). La diversitat, positiva en si mateixa, 
a vegades va acompanyada de situacions de discriminació dels col·lectius més desfavorits 
o vulnerables, fet que provoca que joves d’aquests col·lectius tinguin més possibilitats de 
quedar exclosos en els processos de transició relacionats amb l’educació, la recerca de feina 
o l’emancipació. 

Tal com s’ha vist, l’atur afecta més als menors de 24 anys, però, en general, també a les 
dones, a persones de procedència estrangera i a la gent jove sense estudis postobligatoris, 
entre d’altres. Des de les institucions s’hauria de donar-los suport per tal de garantir que tots 
els joves, independentment de la classe social, gènere, religió i lloc d’origen, tinguin les 
mateixes oportunitats i succés en la transició a la vida adulta.  
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Gènere: relacions igualitàries i respectuoses entre  nois i noies  

La percepció d’alguns dels agents entrevistats és que les relacions entre nois i noies no 
sempre són respectuoses. Tanmateix, la majoria dels entrevistats responen que no tenen un 
coneixement de què les relacions entre els joves siguin més irrespectuoses que anys en 
rere.  

Les noves tecnologies i les xarxes socials han afavorit l’existència d’un major control entre 
la població, especialment els joves, com també l’existència de bullying i les relacions 
abusives. L’augment d’aquest fenomen no és exclusiu del municipi, sinó que és un tipus de 
conducta detectada entre els joves d’arreu del país. Les xarxes socials han fet augmentar 
l’assetjament en general, s’ha traslladat de l’institut o del carrer a les xarxes socials. 
Consideren que, en definitiva, la gent jove es més vulnerable i pateix diferents tipus de 
violències a través de les xarxes socials. 

Cap dels entrevistats ha detectat situacions de violència masclista, però sí situacions de 
bullying, tot i que sense violència física. 

 
Multiculturalitat entre la gent jove 

Les persones joves amb nacionalitat estrangera representen al voltant del 24 % de la 
població del municipi, percentatge significativament major que la mitjana de Catalunya, que 
se situa sobre el 19 %, i de la mitjana de la comarca, amb un 17 %. 

Tot i així, com s’ha comentat anteriorment, no s’identifica cap conflicte entre els joves per la 
seva nacionalitat o origen. Part dels entrevistats, consideren que la convivència és bona i 
que el fet de la diversitat es viu amb normalitat. Tanmateix, la manca de conflicte no significa 
que hi hagi una cohesió plena i, tot i que no es generen situacions de conflicte, es destaca 
que en molts casos es generen situacions que impliquen la no interacció i integració de les 
persones provinents d’altres llocs. De fet, la majoria dels entrevistats estan d’acord en què 
hi ha una separació de nois i noies segons el seu origen. Per tant, es destaca que no hi ha 
conflictivitat però sí una separació ben clara, sobretot un cop fora de l’escola. Tot i així, els 
entrevistats consideren que això està canviant i què en les generacions més joves aquesta 
separació ja no és tan evident. 

Per altra banda, els joves reafirmen la idea que existeix una fissura social entre joves de 
diversos orígens. Sí bé Manlleu és un municipi multicultural, no consideren que sigui 
intercultural. És a dir, hi ha una coexistència però no una convivència. Això es fa palès, 
doncs, en les relacions d’oci i els espais públics que s’utilitzen. També s’ha fet palès durant 
la diagnosi la dificultat del joves d’origen estranger a l’hora d’accedir al mercat laboral.  

De fet, la manca d’integració o les dificultats dels joves d’origen estranger ha constituït una 
dels problemàtiques més comentades durant tot el procés de la diagnosi. Es considera que 
el Pla Jove hauria de tenir en compte aquest factor i que la diagnosi hauria de comptar amb 
la participació dels diversos col·lectius de joves. 

Per altra banda, es demanen mesures efectives, com la creació de més activitats inclusives, 
suport als nous vinguts o ajudes cap aquest col·lectiu, que representa quasi una quarta part 
dels joves del municipi.  

 
4.6.3. Demandes i propostes d’intervenció 
 

Algunes de les demandes i propostes d’intervenció recollides en aquest apartat són:  
• Millorar i ampliar les polítiques de diversitat al municipi. Especialment enfocades a la 

inclusió i participació dels joves d’origen estranger.  
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• Potenciar la conscienciació i pedagogia del respecte i la valoració de la diversitat 
com un bé en si mateix.  

• Posar educadors de carrer. Es comenta que durant un temps hi van ser i anaven 
molt bé.  

 

4.7. Esports i hàbits saludables 

 
4.7.1. Polítiques i recursos municipals en l’àmbit de l’esport i hàbits saludables 

 
Manlleu disposa dels següents recursos esportius:  

• Pista poliesportiva La Salle. 
• Pista d’atletisme municipal. 
• Pavelló municipal. 
• Una piscina municipal. 
• Circuit d'automodelisme. 
• Skate parc manlleu. 
• Pista poliesportiva la Coromina. 

I de les següents polítiques i programes esportius:  
• Suport a les entitats esportives del municipi. 
• Gestió de la piscina municipal. 
• Ajuts esportius. 
• Gestió del Casal d’Estiu (12-18 anys).  
• Suport per esdeveniments puntuals, normalment organitzats en col·laboració amb 

les entitats esportives.  

 
4.7.2a. Anàlisi realitat juvenil en l’àmbit de l’esport 

En general, es considera que hi ha una gran oferta d’esport al municipi, sobretot de futbol, 
encara que també es destaquen altres esports, com el bàsquet o el rocòdrom. Tanmateix, 
es posa de relleu que la majoria d’oferta esportiva pertany a clubs privats, per la qual cosa 
les famílies amb baixos recursos econòmics queden excloses de l’oferta esportiva per la 
despesa que suposa.  

S’enumeren els altres espais per a la pràctica d’esport: hi ha una pista descoberta i un skate 
park. En general, els entrevistats també estan d’acord en què es practica esport aprofitant 
l’entorn natural de la riba del Ter. Per altra banda, també es posa de manifest que, si bé hi 
ha espais lliures per a la pràctica esportiva, aquests no són suficients, ja que alguns estan 
massa utilitzats, com el camp de futbol.  

Els joves comenten que els agrada fer esport però que, tot haver-hi bastanta oferta en aquest 
àmbit, es podria millorar, sobretot perquè molts dels espais que hi ha estan en la majoria 
dels casos ocupats. 
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4.8.2b  Anàlisi realitat juvenil en l’àmbit d’hàbits saludables.  
 
Quan parlem de joves i hàbits saludables es fa des d’una perspectiva àmplia, que no només 
es centre en els aspectes purament biomèdics, sinó que engloba, per una banda, la 
prevenció de conductes de risc i, per l’altra, la promoció d’hàbits saludables. 
 
Com s’ha comentant amb anterioritat, Manlleu és un poble tranquil on no s’hi destaquen 
problemes socials importants relacionats amb els hàbits saludables dels joves. Tanmateix, 
a continuació s’analitzen dues de les principals conductes de risc que es veuen immersos 
els joves en les societats occidentals: les drogues i les relacions sexuals de risc.  
 
Consum de substàncies drogodependents:  
El Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2017–2020 analitza la situació de les 
drogues a Manlleu, posant èmfasi en els consums de drogues i hàbits de lleure del jovent. 
Per a la diagnosi del Pla, entre d’altres actuacions, es van realitzar un total de 628 enquestes: 
240 enquestes de carrer a joves d’entre 19 i 34 anys i 388 enquestes a joves en edat escolar. 
L’edat escolar comprèn els joves d’entre 14 i 18 anys.  
 
A continuació, es detallen algunes de les dades del mencionat Pla. Es tracta d’un resum de 
les dades més descriptives que engloba el grau de consum de cada substància, el lloc de 
consum i la motivació a l’hora de consumir-les.  
 

a) Graus de consum 
En la següent gràfica es detallen els diferents graus de consum per a cada substància. 
L’alcohol, amb una gran diferència respecte a les altres, es presenta com la substància més 
consumida entre els joves de 14 i 19 anys, per gairebé un 70 %, seguit del tabac i del 
cànnabis. La resta de substàncies presenten consums menors al 10 %.  
 
En general, els consums dels joves de Manlleu es mantenen en la mateixa línia que els 
consums d’altres joves de Barcelona i d’Espanya, tot i que la diferència en el tabac és 
notable, sent un 15 % superior a Manlleu respecte a Espanya.   
 

 

Gràfic 7.1.Comparativa del consum en els 12 últims mesos dels joves entre 14 i 19 anys 
de Manlleu, amb l’enquesta ESTUDES (2013) i l’enque sta FRESC (2012). 

 
Elaboració i font de les dades: Pla Municipal de Prevenció de drogodependències 2017-2020.  
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b) Lloc de consum 
Pel que fa als llocs preferits dels joves en edat escolar per consumir qualsevol de les 
substàncies, principalment l’alcohol, el tabac i el cànnabis, són en concerts, festivals i al 
carrer. Tot i que en aquests espais també es consumeixen altres drogues, la prevalença del 
seu consum és major a casa (un 42,9 % a ca seva i un 32,1 % a casa d’altres). Una part de 
l’explicació és que en aquesta categoria s’inclouen substàncies que, com els tranquil·litzants, 
tenen un ús més relacionat en l’àmbit domèstic. Finalment, els llocs on menys declaren 
consumir són als instituts i als centres cívics. 
 

Taula 7.1 . Llocs de consum dels joves en edat escolar (14-19 a nys)  

 
Elaboració i font de les dades: Pla Municipal de Prevenció de drogodependències 2017-2020.  

 
El lloc preferit dels joves adults per consumir qualsevol de les substàncies són els bars o 
pubs. Per contra, els llocs on consumeixen poc o gens són a la feina i als instituts. Segueix 
destacant el consum de cànnabis als locals privats (un 27 % declara consumir-hi), tot i que 
en menor mesura que la població adolescent. Aquest resultat és lògic, tenint en compte que 
les opcions d’espais de consum de la població adulta són més variades que les dels 
adolescents. 
 

Taula 7.2 . Llocs de consum del  joves entre 19 i 34 anys.  

 
Elaboració i font de les dades: Pla Municipal de Prevenció de drogodependències 2017-2020.  
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c) Principals motivacions  
El gràfic següent mostra quines són les motivacions que porten als joves en edat escolar a 
provar cadascuna de les substàncies. La majoria d’ells han provat les diferents substàncies 
per experimentar. En el cas de l’alcohol i el cànnabis, es veu com els joves relacionen el seu 
consum amb passar-s’ho bé. Finalment, una especial menció a un percentatge significatiu 
de joves que declaren estar “enganxats” al tabac i al cànnabis. 
 
 

Gràfic 7.2 . Motivacions del consum en joves de 14 a 19 anys.   

 
Elaboració i font de les dades: Pla Municipal de Prevenció de drogodependències 2017-2020  

 

Per altre banda, els joves que han participat en els diferents tallers comenten que, en 
general, tot hi haver-hi consum, no es considera que Manlleu sigui un municipi més 
problemàtic en aquest aspecte o sigui més preocupant que altres llocs de la comarca o 
província. Si que es considera que el consum va lligat a la manca d’activitats: com menys 
activitats d’oci i lúdiques, més consum.  
 
Per últim, cal destacar l’opinió generalitzada que les xerrades de prevenció i sensibilització 
que es duen a terme no són suficients, i que s’hauria de potenciar la prevenció, sobretot 
entre els més petits.  
 
Relacions sexuals de risc 
A part del consum de substàncies drogodependents, una de les principals conductes de risc 
dels joves són les conductes sexuals. Malauradament, no es disposen dades específiques 
sobre la població jove de Manlleu en aquest aspecte.  
 
Una de les poques dades relacionades amb les relacions sexuals de risc disponibles és la 
taxa d’interrupció voluntària de l’embaràs per a la comarca i Catalunya. Aquesta reflexa la 
dada de tota la població, és a dir, no és específica de la població jove de 12 a 29 anys, però 
ens permet tenir una imatge de la situació global d’aquesta problemàtica a la comarca.  
  
En analitzar les dades, s’observa com la taxa d’interrupció voluntària de l’embaràs a Osona 
presenta un percentatge de 8,3 ‰ en les dones autòctones i d’un 24,3 ‰ en les dones 
immigrants, ambdós lleugerament per sota de la taxa registrada a Catalunya.   
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Taula 16. Taxa d'interrupció voluntària de l'embarà s (per 1.000 dones de 15 a 44 anys) per 
lloc d'origen de la dona 2015.  

 Taxa d'IVE total 
Taxa d'IVE Dones 

autòctones 

Taxa d'IVE 
dones 

immigrants 

Osona 11,6 8,3 24,3 

Catalunya Central 11,3 9,1 21,8 

Catalunya 12,9 9,1 26 
Elaboració i font de les dades: Observatori Socioeconòmic d’Osona. 

* La taxa no inclou les IVE de residents a Catalunya realitzades a la resta d'Espanya. La taxa global està calculada pel 
grup de 15 a 44 anys a partir de les estimacions de població postcensals. La taxa d'autòctones i estrangeres a partir de 
les dades del padró. 
 
A part de la taxa interrupció voluntària de l’embaràs, la dinàmica general de les conductes 
de risc a tot el territori ens diu que hi ha una proporció gran de joves que manté relacions 
sexuals amb penetració sense utilitzar cap mètode anticonceptiu. Això, conjuntament amb 
l’avançament de les primeres relacions sexuals a edats cada cop més joves, presenta un 
doble problemàtica. Aquesta, tot i no ser exclusiva de Manlleu, esdevé una realitat que ha 
de fer front els joves que no es pot deixar de banda per part de les administracions.  
 
En aquest sentit, els agents entrevistats s’apunten també a la necessitat de fer més xerrades 
de prevenció i sensibilització entre els joves.  
 

4.7.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les demandes i propostes d’intervenció en l’àmbit de l’esport i els 
hàbits saludables.  
• Habilitar més pistes esportives i de lliure accés.  Es recullen diferents aportacions 

reclamant més espais per a la pràctica d’esports de pista, més pistes de futbol i 
basquet. Per altre banda, també es demana ampliar els horaris dels equipaments 
existents i que aquets siguin d'accés lliure per tal de poder amortitzar més els espais 
que ja hi ha.  

• Creació d'un espai per fer exercici a l'exterior . Es fa la menció que s’eviti que hi 
puguin entrar mascotes.  

• Programar activitats esportives per a la gent jove.  Es proposen diferents activitats 
relacionades amb l’esport, com poden ser els campionats de diferents disciplines 
esportives. Algunes aportacions també demanen la creació de més olimpíades 
esportives. 

• Més xerrades de sensibilització i prevenció sobre l es conductes de risc.  Aquestes 
haurien de realitzar-se durant tota l’etapa de la gent jove, no només quelcom puntual, 
i s’hauria de començar des de ben petits.  
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4.8. Participació i cohesió social 

 
4.8.1. Recursos i polítiques municipals 

 
Manlleu disposa d’un teixit associatiu divers i actiu, que engloba diferents àmbits com la 
cultura, el lleure o la dansa. Tanmateix, dins el teixit associatiu del municipi no hi destaca 
moltes entitats formades exclusivament per joves, tot i que sí participen en algunes de les 
entitats del municipi com, per exemple, en les esportives.  
 
Des de l’Ajuntament es destaquen les següents polítiques i programes que relacionen amb 
la participació i cohesió social.  

• Consell d’Infància.  
• Processos de participació generals que incloguin una visió juvenil.  
• Programa d’intercanvi de roba.  
• Cavalcada de reis.  
• Pla Local de Joventut. 
• Foment de la policia de proximitat. 
• Intervencions puntuals per conflictivitat a l’espai públic. 
• Ordenança de civisme. 

 
 

4.8.2. Anàlisi de la realitat juvenil en l’àmbit de la participació i la cohesió social 
 

La manca de participació juvenil és un fet recurrent a tots els àmbits del territori. En general, 
costa que els joves participin i s’involucrin en les activitats i en el teixit associatiu dels 
municipis. Tanmateix, tot i els esforços que es duen a terme des dels diferents nivells 
administratius, s’ha de ser conscient que la participació i implicació de la gent jove no és una 
tasca fàcil i quelcom puntual que es pugui canviar amb una política concreta de la nit al dia. 
La participació i implicació són valors que s’han de promoure i fomentar des de la infància. 
Tampoc no ha de ser quelcom imposat ni dirigit des de les administracions, sinó que des de 
les administracions s’ha de facilitar els espais i crear un acompanyament perquè els joves 
es puguin organitzar en funció dels seus interessos i preferències. 
 
La manca d’espais per a la gent jove tampoc no facilita la seva implicació i organització en 
col·lectius. A Manlleu, com ja s’ha comentant, el joves disposen d’alguns espais, com el el 
Boira baixa i l’Ateneu, o la Sala Jove del Centre Cívic, utilitzada majoritàriament pel col·lectiu 
d’origen marroquí, però no hi ha un equipament específic per als joves. 
 
 
Nivell de participació i implicació en les dinàmiqu es culturals i socials del poble 
 
Hi ha un sentiment majoritari que costa que els i les joves s’impliquin amb les dinàmiques 
culturals i socials del poble, tot i que una part dels agents entrevistats considera que, en 
comparació amb els altres municipis, sí que hi ha una implicació. Si bé, també es considera 
que sempre són “els mateixos”, i que hi ha una implicació molt gran de les entitats, però no 
del “jove a títol individual”.  Es constata la necessitat  de fomentar la cultura participativa per 
motivar-los i augmentar la seva implicació.  
 
Per altra banda, es posa de manifest que Manlleu no disposa d’un regidoria de joventut, ni 
d’una estructura tècnica de joventut, fet que dificulta que els joves tinguin un referent al qual 
poder-se adreçar en cas de necessitat.  
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Els joves coincideixen en l’opinió que la participació dels joves no es pot dir que sigui 
majoritària, però si que hi ha joves que participen en les activitats i teixits associatius de la 
ciutat. Però, en general, es tracta d’implicacions de caràcter puntual i concret, que no 
esdevenen una participació més estructurada que permeti crear un teixit associatiu 
consolidat.   
 
Els joves apunten que això també es conseqüència de falta d’activitats o accions que puguin 
dur a terme els joves, i que això facilitaria la cohesió dels joves de Manlleu i la creació d’un 
teixit associatiu juvenil.  
 
 
Sentiment de pertinença 

Tot i la poca participació dels joves, la majoria considera que sí hi ha un sentiment de 
pertinença al poble molt gran, així com un orgull de ser de Manlleu. Aquest sentiment es 
nota, sobretot, per la Festa Major  en algunes activitats esportives, però després el sentiment 
no es tradueix en una implicació en els afers del poble.  

 

4.8.3. Demandes i propostes d’intervenció 

A continuació s’exposen les diferents demandes i propostes d’intervenció. Algunes de les 
propostes i demandes han de veure amb aspectes generals del poble com urbanisme, 
civisme o espais verds.  

• Creació d’una estructura tècnica de joventut  on els joves es pugin adreçar en cas 
de necessitat o consulta.  

o Necessitat d’integrar un dinamitzador cultural. Un dels objectius d’aquesta 
figura seria ajudar i donar suport als projectes culturals d’iniciativa juvenil.   

o També es demanen educadors de carrer  (de manera permanent) per tal de 
millorar la relació amb els joves i conèixer els seus problemes i necessitats 
de primera mà.  

• Millorar la difusió  de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent. Cal 
repensar i millorar la manera com es comuniquen les coses. Utilitzar els seus canals 
de difusió.  

• Creació de zones wi-fi gratuït. Moltes aportacions consideren que Manlleu hauria 
de disposar de moltes més zones de Wi-fi gratuït i de qualitat per tal que els joves 
s'hi puguin connectar, ja que es considera una eina imprescindible tant de 
comunicació com de desenvolupament personal. 

• Cal millorar la facilitat d'aparcament. Alguns joves remarquen las dificultats 
d'aparcament, sobretot gratuït.  

• Carència de pàrquings bici  al centre. 
• Falten banys públics. Els joves constaten que fan més vida al carrer i que tenen 

més necessitat d'utilitzar banys públics, sobretot en dies on hi ha festa al poble però 
també durant l'any. 

• Més fonts i zones verdes. Algunes aportacions remarquen la necessitat que hi hagi 
més fonts per Manlleu, així com més zones verdes. 
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• Vigilar pràctiques incíviques. Especialment aquells que no recullen els excrements 
de les seves mascotes i els que condueixin utilitzant el mòbil.  
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5. Anàlisi DAFO 
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Es presenta a continuació una matriu DAFO, l’objectiu de la qual és mostrar de forma 
sintètica la realitat existent al municipi de Manlleu en l’àmbit de la joventut. Es recullen, per 
tant, les debilitats i fortaleses detectades en la diagnosi, així com els factors de caire extern 
que poden actuar com a oportunitats o com a amenaces en el desenvolupament del proper 
Pla Local de Joventut de Manlleu. 
 
 

DEBILITATS FORTALESES 
 
(aspectes negatius del present, factor intern) 
 

• Manca d’una estructura tècnica de 
joventut referent fàcilment identificable 
pels joves.  

• Poc coneixement dels recursos 
d’orientació laboral i educativa existents 
entre la gent jove.  

• Mancança d’habitatge de protecció oficial. 

• Oferta educativa post-obligatòria limitada 
al municipi. Els joves han de marxar del 
poble per seguir amb els estudis. 

• Falta de suport a les famílies en menys 
recursos com, per exemple, en l’oferta 
educativa de reforç escolar o en la 
inscripció a clubs esportius. 

•  Manca d’espais de trobada i d’oci per al 
jovent (casal de joves, esplai, lloc de 
trobada...). Especialment crític per als 
menors d’edat, que no poden sortir del 
poble per trobar altres possibilitats d’oci.  

• Oferta d’activitats reduïda per a joves. 

• Representació reduïda dels joves en 
l’àmbit associatiu. 

• Dificultat de difusió de les polítiques en 
l’àmbit de la joventut per part de 
l’Ajuntament. Costa que la informació 
arribi als i les joves del municipi.  

• Algunes problemàtiques que afecten al 
col·lectiu jove (especialment en els àmbits 
de la feina i l’habitatge) són de naturalesa 
transversal i van més enllà de les 
competències específiques dels 
municipis.  

 

 
(aspectes positius del present i factor intern) 
 

• Existència de diferents recursos per 
donar suport als joves a la seva inserció 
laboral.  

• Bona oferta educativa en les etapes de 
primària i secundària, així com en les 
escoles d’adults i de música. 

• Es disposa d’una xarxa de recursos de 
suport educatiu i orientació  consolidada.   

• Hi ha una àmplia varietat de recursos 
esportius per a la pràctica de l’esport. 

• Gran varietat d’entitats de tipus cultural i 
enfocades a l’oci, amb una oferta amplia 
d’activitats dirigides a tots als públics. 

• Equip de tècnic motivat i implicats amb 
tots els temes relacionats amb la 
població jove.  
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AMENACES OPORTUNITATS 

(aspectes negatius del present i factor extern) 

 
• Pèrdua de població jove (en valors 

absoluts i relatius), tot i l’estabilització en 
els darrers tres anys.  

• Escassetat d’oferta laboral al municipi i, 
l’existent és, en general, poc estable i de 
baixa remuneració.  

• Dificultats dels joves per poder 
emancipar-se i accedir a un primer 
habitatge per la mancança d’oferta de 
lloguer i l’elevat preu.  

• Major taxa d’atur respecte a la mitjana de 
la comarca i de Catalunya.  

• Nous canals de comunicació de la gent 
jove (xarxes socials...) fora dels canals de 
comunicació institucionals.  

• Es detecta una avanç en l’inici del consum 
de drogues i de les relacions sexuals. 

• Major proporció de població estrangera, la 
qual cosa a priori pot dificultar la seva 
integració plena en la societat.  

• Manca de cultura participativa de la gent 
jove del municipi.  

(aspectes positius del present i factor extern) 
 

• Es detecta una parc d’habitatge buit, que 
podria ser objecte de polítiques públiques 
que propiciïn la seva posada al mercat de 
lloguer.  

• Creixement del nivell d’instrucció de la 
població.  

• Bona convivència entre la població del 
municipi. 

• Existència d’un entorn natural i urbà 
propici per a l’organització d’activitats de 
diferent tipologia, tant culturals com 
esportives. 

• Pràctica generalitzada de l’esport per part 
de la gent jove i interès en esdeveniments 
puntuals de la vida del poble. 

• Fort sentiment de pertinença al municipi 
per part dels i les joves de Manlleu. 
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6. Eixos i objectius  
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Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius estratègics i 
la priorització dels dos eixos que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes 
i les polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt. 

 

6.1. Eixos 

El període de crisi que va esclatar a Catalunya l'any 2008 va comportar conseqüències a 
llarg termini per a la població juvenil, la qual va veure reduïdes les seves condicions i 
oportunitats educatives i sociolaborals i, el que és pitjor, les seves perspectives de 
desenvolupament personal i social. 

Com queda reflectit en la diagnosi, els joves del municipi encara han de fer front a diversos 
reptes en les seves transicions cap a la vida adulta i, molt especialment, en la transició 
escola-treball, constituint aquesta una de les seves principals preocupacions. La reduïda 
oferta laboral existent a Manlleu, amb una taxa d’atur superior a la mitjana de la comarca i 
la resta del territori, les dificultats de formació alternativa i els alts preus dels habitatges, 
constitueixen elements que dificulten la transició plena dels joves a la vida adulta. Per aquest 
motiu, és important que des de totes les administracions, i en aquest cas, la municipal, 
facilitin els recursos i eines per tal d’ajudar als joves a fer aquestes transicions amb el major 
grau d’èxit. 

Per això, es considera que garantir l'èxit en la transició escola-treball ha d'esdevenir un 
objectiu prioritari dins el Pla Jove de Manlleu, per tal de facilitar que les persones joves 
puguin dissenyar i fer realitat el seu propi projecte vital. 

En aquest procés, és important garantir la igualtat d'oportunitats dins els diferents col·lectius 
de joves, independentment del seu nivell socioeconòmic, gènere, religió o lloc de 
procedència, per tal que cap jove quedi exclòs en aquests processos de transició. 

Per altra banda, de l'anàlisi de la diagnosi s'observa una realitat constatada, tant per tècnics 
com per agents socials i els mateixos joves, la dificultat d'implicació i de participació de la 
gent jove en la vida social i cultural del municipi. Aquesta dificultat s'ha experimentat durant 
la fase de diagnosi del present Pla Jove, on la implicació i la participació dels i les joves ha 
estat costosa i menys nombrosa de la desitjada. 

Per tal d’aconseguir una major participació i implicació dels joves al poble, és important que 
disposin d’espais propis per trobar-se i organitzar-se segons el seus interessos. Igual 
d’important és que els joves disposin d’oferta cultural, d’activitats i d’oci que els permeti 
satisfer les seves inquietuds, alhora que els permeti relacionar-se i crear vincles amb altres 
joves i persones del municipi. Durant el treball de camp, s'ha constatat que a Manlleu no 
sempre es donen aquests espais i recursos. 

Per altra banda, Manlleu destaca per tenir un alt percentatge de joves d’origen estranger. 
Tots i no haver-hi conflictes, es constata la manca d’interacció i convivència entre aquests 
col·lectius i la població nascuda al municipi, com també la discriminació que pateixen en 
alguns àmbits com el laboral. La participació i la cohesió social del municipi no poden donar-
se plenament sense tenir present la realitat de tots els col·lectius, especialment els més 
vulnerables. 
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Per aquest motiu, en clau municipal, és important que es generin eines, espais i mecanismes 
de participació adaptats a la diversitat dels i de les joves, a fi de per la seva implicació i 
participació en igualtat de condicions.  

Per tant, es considera que fomentar i promoure la participació dels joves en el poble, ha 
d'esdevenir un altre dels eixos de priorització del present Pla Jove. 

Així doncs, es proposa que priorització del Pla Jove de Manlleu estigui basada en els 
següents dos eixos: 

Eix 1: Diversitat, participació i cohesió social 
Eix 2: Transició escola-treball 

 

6.2. Objectius  
 

 

A continuació s'exposen una sèrie d'objectius que acompanyen a cada un dels eixos 
establerts en l'apartat anterior, i que han d'ajudar a guiar les orientacions del disseny del Pla 
Jove proposades al següent punt. A més a més, s'ha establert un seguit de preguntes 
relacionades amb cada eix destinades, per una banda, a fer més fàcil la visualització dels 
objectius i, per l'altra, facilitar als tècnics municipals un seguit de qüestions concretes i 
específiques per tal que les tinguin present en el desenvolupament Pla de Joventut. 

Objectius Eix 1- Diversitat, participació i cohesió  social: 
 

• Conèixer les principals preocupacions i problemes de la gent jove.  
• Identificar en què, com i on la gent jove dedica el seu temps lliure i d’oci, i 

oferir els recursos necessaris segons els seus interessos.   
• Augmentar els recursos disponibles pels joves en l’àmbit sociocultural.  
• Millorar el nivell de participació i implicació en la vida associativa i cultural 

del poble. 
• Donar resposta a les principals demandes i necessitats dels joves 

relacionades amb la participació. 
• Identificar els problemes específics dels col·lectius vulnerables, com els 

joves d’origen estranger, alhora que s’identifiquen solucions inclusives 
conjuntes en tots els àmbits socials i econòmics.  
 

 
Preguntes plantejades: 

 
• Com conèixer i donar resposta a les principals preocupacions de la gent 

jove de Manlleu? 
• Quines són les principals activitats de la gent jove en el seu temps lliure 

i amb quina freqüència les realitzen? 
• Quina oferta d’oci demanden els joves i com es pot millorar l’oferta 

actual?  
• Com facilitar la implicació dels joves en les activitats i en el teixit 

associatiu del poble? Com millorar el grau de participació? 
• Es disposen de recursos suficients per implicar a la gent jove? 
• Quines són les principals demandes i necessitats dels joves en aquests 

àmbits? 
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• Com millorar la integració dins la vida social dels joves d’origen 
estranger?  

• Quines activitats inclusives demanden els joves?  
 

Objectius Eix 2- Transició escola-treball 

 
• Augmentar els recursos disponibles pels joves en l’àmbit laboral, formatiu 

i d’habitatge. 
• Fer difusió dels principals recursos, programes i polítiques de joventut, 

educatives i laborals als i les joves d’una manera entenedora i accessible.  
• Identificar i donar resposta a les principals necessitats i recursos 

demandats pels joves a nivell acadèmic, laboral i d’habitatge. 
 

Preguntes plantejades: 
• L’oferta educativa al municipi és suficient per garantir l’èxit en la transició 

escola-treball? Quins recursos ajudarien a garantir aquesta transició?  
• Quin nivell educatiu aspiren els joves? 
• Quins programes i recursos acadèmics hi ha disponibles pels joves i com 

millorar-los a les necessitats actuals? 
• Quines expectatives laborals tenen els joves? Els joves poden 

desenvolupar-se professionalment al municipi? 
• Quines són les necessitats i demandes dels joves en l’àmbit laboral? 
• Quines són les principals dificultats per emancipar-se i com fer-hi front?
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7. Orientacions pel disseny del Pla Jove
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En aquest apartat, es presenten una relació de propostes i orientacions a tenir en 
consideració en el procés de disseny del nou PLJ de Manlleu. Aquestes s’agrupen pels dos 
eixos establerts. 

 
 
 

7.1. Propostes Eix 1: Diversitat, participació i co hesió social 

 

Les propostes que a continuació es mostren parteixen dels resultats exposats en els 
apartats d’anàlisis sociodemogràfic i de l’estudi de camp realitzat. 

 
 

Oci i Cultura. 

En relació a la cultura, i els diferents recursos de què disposa Manlleu, es proposa: 

• Creació d’un Espai Jove, que pugui esdevenir un lloc de trobada de la gent jove al 
municipi.  

• Establir una programació estable d’activitats dirigides específicament als joves. 

• Potenciar el treball inter-departamental en l’organització d’activitats dirigides als 
joves. 

• Ampliar els equipaments destinats a l’oci i lleure per a joves. Els joves reclamen 
instal·lacions com un bosc vertical, tirolines, etc.  

• Millorar l’oferta d’oci nocturn per a joves en el poble: festes temàtiques, 
discoteques, activitats dins la Festa Major destinades a joves. 

• Posar a disposició dels joves una sala polivalent, per tal que es puguin realitzar 
activitats com teatre, concerts, karaokes i altres activitats que puguin ser del seu 
interès.  

• Instal·lació de diversos punts WI-FI en zones del municipi i, especialment, a l’Espai 
Jove. 

• Organitzar i facilitar l’organització d’activitats de ball i altres arts. La franja més jove 
reclama classes de ball Mixstyle i tallers de Slime Gegant. 

 
 
 
Esport, hàbits saludables i relacions respectuoses.  

Per tal de millorar els hàbits saludables dels joves es proposen les següents accions: 

• A nivell esportiu, seria necessari establir estratègies perquè els joves amb pocs 
recursos puguin participar de les entitats esportives, socialment inclusives. 

• Promoure l’esport i l’activitat física, en totes les seves vessants, posant en valor 
pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu, com també activitats a l’aire lliure. 
Especialment, fomentar i promoure l’esport femení. 

• Habilitar més pistes esportives i de lliure accés, sobretot en pistes de futbol i 
bàsquet. També s’hauria d’ampliar l’horari de les pistes existents.  
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• Creació d’un espai per fer exercici a l’exterior, com barres de work out o calistènia.  

• Programar activitats esportives per a la gent jove. Es proposen activitats com 
campionats o olimpíades esportives.  

• Seguir treballant en programes de prevenció del consum de drogues, i començant 
les tasques de prevenció i sensibilització a edat més joves.  

• Potenciar les activitats de sensibilització en l’àmbit de les relacions respectuoses, 
sempre posant en valor la diversitat i acceptació de la diferència. 

• Implementar eines, serveis i recursos que facilitin la igualtat d'oportunitats de les 
persones joves, evitant situacions d'exclusió social. 

• Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves, el respecte a la diversitat 
i l’establiment de relacions igualitàries. 

• Positivitzar la imatge de la gent jove i la seva diversitat, sent aquest un recurs 
valuós pel seu benestar i les seves oportunitats. 

 
 
      Participació i cohesió social 

Tot i que Manlleu és un municipi en el que les entitats intentant participar de forma activa en 
la dinàmica cultural i d’oci, falta encara millorar la presència dels joves segons les 
percepcions dels que han participat en el diagnòstic. En aquest sentit, es proposen les 
següents línies d’acció. 

• Creació d’una estructura tècnica de joventut que es constitueixi com a referent on 
el joves que ho necessitin s’hi puguin adreçar. 

• Necessitat d'integrar un dinamitzador cultural, que doni suport als projectes 
culturals d’iniciativa juvenil.   

• Crear i potenciar la figura d’educadors de carrer de manera permanent. La figura 
de l’educador ha de servir per millorar la relació amb els mateixos joves i per 
conèixer les seves necessitats, esdevenint una figura que faciliti la relació entre 
els joves i l’administració.  

• Establir vies de comunicació que permetin assegurar que les activitats 
participatives dirigides als joves arribin al màxim número de persones possibles. 

• Millorar els canals de comunicació amb els joves. Adaptar-se als nous canals de 
comunicació utilitzats pels joves com xarxes socials (especialment Instagram). 

• Establir una xarxa de “comunicadors” dins el col·lectiu de joves per fer xarxa i 
arribar a més població. 

• Establir vies formals de col·laboració entre els joves i l’administració, establint 
reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions sobre la marxa del PLJ. 
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7.2. Propostes Eix 2: Transició escola-treball 

 

Educació i nivells d’instrucció. 

En relació a la línia d’educació, alguns aspectes a considerar en el desenvolupament del 
nou PLJ van en la línia de: 

• Millorar les interaccions de l’Ajuntament amb el centres educatius per a 
desenvolupar més propostes conjuntes en els àmbits d’actuació del PLJ. 

• Ampliar l’oferta formativa de l’àmbit no formal amb accions que permetin als joves 
l’adquisició de competències vàlides en el mercat de treball del municipi i la 
comarca, com parlar en públic, informàtica, etc.  

• Establir i ampliar les ajudes destinades als joves emprenedors.  

• Establir mecanismes de suport als joves que volen estudiar a la universitat però 
no poden fer front a la matriculació o el transport. 

 

Mercat de treball. 

L’ocupació és un dels temes que en el futur pot preocupar més a Manlleu. En aquest sentit, 
algunes propostes que hauria de contemplar el nou PLJ són: 

• Incrementar el nombre d’activitats dirigides a millorar l’ocupabilitat dels joves. 

• Ampliar el nombre d’accions per ajudar a la cerca de feina, si cal, amb coordinació 
amb els municipis veïns. 

• Analitzar i centralitzar, en col·laboració amb altres administracions, les ofertes 
laborals del territori (comarca) que poden interessar els joves. 

• Preveure la possibilitat de crear plans ocupacionals municipals adreçats 
específicament a joves.  
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8. Annexes 
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Annex 1: Entrevistes en Profunditat  



63 PLJ Manlleu 2018-2021 
 

 
Aquest document és un recull de les respostes i aportacions de les persones entrevistades en 
profunditat durant l’elaboració de l’anàlisi de la realitat juvenil del Pla Local de Joventut (PLJ) de 
Manlleu 

En total s’ha entrevistat a 8 persones joves d’edats compreses entre els 14 i els 35 anys. 

Les professions/estudis dels entrevistats són molt variades: des d’estudiants d’ESO a tècnics 
municipals, passant per educadors socials o tècnics industrials. 

Tots els entrevistats, lògicament, tenen una vinculació important amb el municipi, però aquesta 
és diferent depenent de cada cas. Alguns tenen molta relació amb el poble i estan molt arrelats 
des de sempre, alguns han arribat fa uns anys, altres abans participaven molt en la vida del poble, 
encara que actualment no hi tenen tanta vinculació, i persones que hi tenen una vinculació 
estrictament laboral. 

Oci i cultura 

1. La gent jove pot sortir de festa al municipi?  

En general, la majoria dels entrevistats coincideixen en què a Manlleu l’oferta d’oci privat és 
bastant reduïda. Es destaquen alguns locals com el Xauxa, o el casal Boira baixa.  

També està molt arrelat al municipi el lloguer de locals de colles d’edats compreses entre els 14 
i 20 anys, que utilitzen com a punts de trobada. 

2. A on van de festa?  

Per sortir de festa el jovent generalment es desplaça fora del municipi, sobretot a Vic i en menor 
a mesura a Barcelona i a Platja d’Aro (a l’estiu). Es remarca que no hi ha transport públic per 
arribar a aquestes poblacions durant la nit del cap de setmana. 

Molts dels entrevistats comenten que durant l’estiu, però, el jovent va molt a les festes majors 
dels municipis del voltant. 

3. En quins espais, equipaments i espais públics es reuneix la gent jove.  

En general els entrevistats coincideixen en què el jovent del municipi, sobretot dels 14 als 20 
anys,  té els seus espais de trobada en els locals que es lloguen. Pel que fa a l’espai públic, un 
dels entrevistats destaca l’embarcament durant l’estiu, gestionat pel GDT, com un espai de 
trobada de la get jove. 

Els entrevistats més joves destaquen que en la seva franja d’edat es troben a la plaça i a la piscina 
a l’estiu. 

Dos dels entrevistats assenyalen l’existència d’un Espai Jove dins el Centre Cívic, però que no 
disposa d’activitats programades, pel que no hi va gaire jovent. 
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No hi ha un equipament específic destinat als joves, es posa de manifest que en fa uns anys n’hi 
havia un però es va tancar (juntament amb els bucs d’assaig). En general, els entrevistats 
consideren que hi hauria d’haver un espai específic i dinamitzat, així com educadors de carrer. 

4. Quines iniciatives musicals i artístiques de la gent jove del poble coneixes?  

Majoritàriament els entrevistats coincideixen en què a Manlleu hi ha moltes iniciatives 
artístiques en general, no tant específicament de joves, sinó tenint en compte totes les edats.  

S’identifiquen algunes grups de música, teatre, grups de cultura popular (diables, sardanes, 
etc)... 

Alguns dels entrevistats consideren que si bé hi ha moltes iniciatives, moltes acaben morint ja 
que no hi ha un recolzament institucional. Hi ha una disfuncionalitat entre el ritme dels joves i 
el ritme de l’administració, que fa que moltes iniciatives no acabin de fructificar.  

 

Educació 

5. Com valores l’oferta educativa a Manlleu?  

En general tots els entrevistats valoren molt positivament l’oferta educativa del municipi. Es 
destaca que te “bona fama”, sobretot dins la comarca. Per exemple, hi ha un rati d’aprovats en 
ESO molt elevat, tanmateix, un rati elevat en fracàs escolar post-obligatori.  

6. Creus que a Manlleu hi fan falta Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior?  

Els entrevistats consideren que hi ha suficients recursos en relació a l’oferta de cicles formatius 
de grau mitjà i superior, tant a l’INS com a la Salle. A més a més, s’hi ha de sumar diversos 
programes de promoció de l’ocupació lligats als cicles, on es proposen pràctiques a empreses, 
entre d’altres coses. 

7. Coneixes algun recurs d’orientació acadèmica al poble? 

Els entrevistats, en general, coneixen el servei d’orientació acadèmica dels propis centres 
educatius. Tanmateix, els joves que hem entrevistat no tenien coneixement d’altres recursos 
que s’ofereixen al municipi com tallers, xerrades, el PFI, etc. 

Feina i atur 

8. La gent jove de Manlleu pot treballar al municipi?  

Consens generalitzat sobre la dificultat que té la gent jove per a treballar al municipi. Comenten 
que mentre estudies pots trobar feines (precàries) però després és difícil. Hi ha una disfunció 
entre la formació que s’ofereix al municipi i el perfil de persones treballadores necessita el sector 
industrial, això provoca una dificultat en la inserció laboral dels joves. 

 

Un dels entrevistats destaca que a la zona en general sí que hi ha feina, a “la Plana”, i que s’ha 
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de tenir en compte com a conjunt 

9. Perquè creus que hi ha un 50% d’atur entre els menors de 20 anys?  

El motiu més recurrent és la conjuntura econòmica global i el fet que això ha provocat una 
desmotivació molt gran entre els joves. 

Un dels entrevistats apunta que si bé es genera una mica de treball al municpi, no cobreix tota 
la demanda de treball dels joves, i es centra més en el sector de l’hosteleria i el comerç. 

10. Quins tipus de feines opta la gent jove?  

En general les feines que opta la gent jove són feines precàries, amb sous baixos, molta 
flexibilitat i contractes temporals.  

Les feines a que opten els joves al municipi es centren en el sector serveis. 

11. Coneixes els recursos municipals d’orientació laboral i per a la recerca d’una feina?  

La majoria dels entrevistats coneixen el servei municipal de promoció econòmica municipal, 
OPE, i en tenen molt bona consideració. Tanmateix, un dels entrevistats assegura que no tots els 
joves coneixen aquest servei i que se n’hauria de fer molta difusió ja que ofereix un servei molt 
individualitzat i complert. 

 

Habitatge 

12. La gent jove del poble es pot emancipar de les seves famílies?  

Opinió generalitzada que emancipar-se no és fàcil a Manlleu. En general es destaca com a 
principal motiu la manca d’oferta de pisos i cases de lloguer i l’elevat preu d’aquestes. Alguns 
dels entrevistats constaten que hi ha pisos buits, però els propietaris no els volen llogar i sobretot 
a la gent jove per por als conflictes: soroll, incivisme, poca cura de l’habitatge,  etc 

13. Quines fórmules busca la gent jove per poder emancipar-se de les seves famílies?  

Alguns dels enrevistats comenten que la majoria s’emancipa al marxar a estudiar a la universitat 
o estudis superiors fora del municipi i passen a compartir pis. Si es queden al municipi és perquè 
normalment van a viure amb parella.  

 

Igualtat i diversitat 

15. Les relacions entre nois i noies son respectuoses? Creus que les actituds masclistes estan 

esteses entre la gent jove? Has detectat situacions de violència entre adolescents? 

 

La majoria dels entrevistats responen que no tenen un coneixement de que les relacions entre 
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nois i noies siguin irrespectuoses. Si bé, consideren que les xarxes socials han fet augmentar 
l’assetjament en general, s’ha traslladat del carrer a les xarxes socials. En definitiva, que la gent 
jove es més vulnerable i pateix diferents tipus de violències a través de les xarxes socials. 

Cap dels entrevistats ha detectat situacions de violència masclista, sí situacions de bullying, però 
no amb violència física. 

18. En els grups de joves hi ha nois i noies de diferents orígens? O joves s’agrupen segons els 

seus llocs d’origen? 

En aquest tema la majoria dels entrevistats estan d’acord en què hi ha una separació de nois i 
noies d’acord amb el seu origen. Es destaca que no hi ha conflictivitat però sí una separació ben 
clara, sobretot un cop fóra de l’escola. Si bé, tots els entrevistats consideren que això està 
canviant i què en les generacions més joves aquesta separació ja no és tan evident. 

Alguns dels entrevistats consideren que manquen polítiques de diversitat i educadors de carrer, 
ja que durant un temps hi van ser i anaven molt bé. 

 

Esports i hàbits saludables 

 

19. Hi ha oferta d’esport federat (clubs esportius) al municipi?  

Tots els entrevistats estan d’acord en què hi ha un gran oferta d’esport federat al municipi, 
sobretot de futbol i a nivell de clubs. 

Tanmateix alguns dels entrevistats posen de relleu que són clubs privats, pel que les famílies que 
no s’ho poden permetre no hi tenen accès. Tot i ser clubs inclusius, la participació en clubs 
esportius suposa una despesa anual considerable i algunes famílies no ho poden assumir. 

S’identifiquen altres esports, com el bàsquet o el rocòdrom, que és més flexible i inclusiu. 

20. Hi ha espais suficients per a la pràctica esportiva lliure? (workout/Kalistènia, pistes 

esportives a l’aire lliure, skatepark, etc.) En quin estat es troben?  

En general tots els entrevistats coincideixen en què hi ha bastants espais d’accés lliure per la 
pràctica esportiva, si bé alguns estan sobreutilitzats, sobretot la pista de futbol.  

S’enumeren els altres espais per la pràctica d’esport: hi ha una pista descoberta, un espai 
workout i un skate park.  En general els entrevistats també estan d’acord en que es practica 
esport aprofitant l’entorn natural de la riba del Ter. 

 

 

21. Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a Manlleu?  
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Es considera que hi ha consum generalitzat, sobretot d’alcohol i marihuana, però s’identifica 
com no un problema específic del municipi. 

 

22. Creus que la gent jove de Manlleu te conductes de risc amb les relacions sexuals?  

Tenim poques respostes en relació a aquesta pregunta, en general els entrevistats no saben que 
respondre i no consideren que hi hagi una conducta de risc especialment elevada a Manlleu. 

Participació i cohesió 

23. La gent jove de Manlleu te espais per implicar-se amb els projectes que els interessa?  

La majoria dels entrevistats destaca alguns locals d’entitats com el Boira baixa i l’Ateneu. A nivell 
municipal hi ha la Sala Jove del Centre Cívic, utilitzada majoritàriament pel col·lectiu d’origen 
marroquí, i no te una programació d’activitats.  

Hi ha un consens en la necessitat d’obrir un equipament específic per als joves, dinamitzat i amb 
activitats programades, cogestionat amb les entitats i col·lectius de joves. 

24. La gent jove s’implica amb les dinàmiques culturals i socials del poble?  

En aquesta pregunta ens trobem dues opinions contraposades: una part dels entrevistats 
considera que sí hi ha implicació dels joves, sobretot en comparació amb altres municipis. Si bé, 
també es considera que sempre són “els mateixos”, i que hi ha una implicació molt gran de les 
entitats, però no del “jove a títol individual”. 

Una altra part dels entrevistats considera que els joves no s’impliquen suficient, sobretot els més 
joves i que en caldria fomentar la cultura participativa per a motivar-los. 

Un dels entrevistats proposa també integrar un dinamitzador cultural per tal de no deixar morir 
els projectes culturals que surten d’iniciativa juvenil.  

25. Creus que la gent jove te sentiment de pertinença amb el poble?  

En aquesta pregunta també trobem dues opinions molt contraposades: si bé la majoria dels 
entrevistats considera que en general hi ha un sentiment de pertinença molt gran amb el poble, 
així com un orgull de ser de Manlleu; alguns dels entrevistats considera que no, que no hi ha un 
sentiment de pertinença i orgull, es considera que a Manlleu hi ha un cert sentiment de baixa 
autoestima.  
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DIAGNOSI DEL PLA LOCAL DE 

JOVENTUT DE MANLLEU 
 

TALLER AMB TÈCNICS MUNICIPALS – INFORME DE RESULTATS  
 

17 de Maig de 2018 
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1. Objectius i estructura de la sessió: 

 
Els principals objectius d’aquesta sessió de treball eren: 

 
- Presentació del procés participatiu per tal d’elaborar la diagonsi del Pla Local de 

Joventut. 
- Presentació, contrast i validació de les dades de la pre-diagnosi estadística. 
- Repàs i debat entorn les polítiques de joventut municipals i les necessitats dels i les joves. 
 

 

2. Assistents 
 
Hi van participar 15 tècnics municipals de diversos departaments de l’Ajuntament de 
Manelleu: esports, serveis socials, ocupació, joventut i participació, espai públic, policia 
municipal, educació, etc. 
 
 

3. Els resultats 

Un cop presentades les principals dades de la pre-diagnosi es va fer una ronda entre tots els 
participants on se’ls va preguntar en relació a les polítiques adreçades al jovent des de 
cadascún dels seus departaments. Entre tots es van llistar les següents: 

Esports 

Suport a les entitats esportives del municipi. 

Gestió de la piscina municipal. 

Ajuts esportius. 

Gestió del Casal d’Estiu (12-18 anys). 

Suport per esdeveniments puntuals, normalment organitzats en col·laboració amb les 
entitas esportives. 

 

Ocupació i emprenedoria 

Programa “Fem ocupació” (relacionat amb la Garantia Juvenil). 

Programa “Joves per l’ocupació”. 

Programa “Joves Segona oportunitat”. 

Gestió de la borsa de treball. 

Cursos de formació ocupacional. 

Programa de “Treball als Barris”. 

Club de la Feina. 

Pràctiques professionals (Garantia Juvenil). 
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Pràctiques a empreses (destinades a alumnes de 4t d’ESO). 

Visites a empreses. 

PFI: hosteleria/fleca. 

Servei d’orientació i suport. 

Projecte FAIG. 

 

Cultura 

Festa Jove. 

Cinema a la fresca. 

Suport a entitats juvenils: Diables, Arrels, Boirabaixa, Esplai 4-6, Diables, etc. 

 

Medi ambient 

Setmana ambiental. 

Visites a l’estació de control atmosfèrica. 

 

Policia municipal i espai públic 

Xerrades de prevenció: drogues, xarxes socials, trànsit, etc. 

Foment de la policia de proximitat. 

Intervencions puntuals per conflictivitat a l’espai públic. 

Ordenança de civisme. 

 

Serveis socials 

“Youth on the move”, destinat a joves del barri de l’Erm. 

PASA (Progrma Alternatiu a la Sanció Administrativa), destinat a menors. 

Programa Salut i Escola. 

Polítiques de gènere. 

 

Educació 

Patis oberts. 
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Suport i col·laboració amb les AMPAs dels centres de secundària. 

Treball sobre l’absentisme. 

Suport (beques) per estudis post-obligatoris. 

Reforç escolar. 

 

Participació 

Consell d’Infància. 

Processos de participació generals que inlcoguin una visió juvenil. 

Programa d’intercanvi de roba. 

Cavalcada de reis. 

Pla Local de Joventut. 

  

Tot seguit, es va obrir un debat entre tots els assistents entorn a la pregunta: amb totes 
aquestes polítiques que es promouen des de l’Ajuntament es dona resposta a les 
necessitats dels i les joves del municipi? Què ens manca a Manelleu per donar resposta 
a les necessitats dels joves? 

En general, podem agrupar el debat en tres grans temes: 

- Hi ha una fragmentació entre el jove autòcton i l’immigrant. Això afecta la 
igualtat d’oportunitats. Hi ha una crisi identitària que afecta al sentiment de 
pertinença. Calen més polítiques de diversitat transversals. 

 

- No hi ha una difusió correcta de les polítiques municipals. No s’arriba a tots els 
joves. Cal repensar i millorar la manera com comuniquem. 

 

- Manquen referents. Caldrien educadors de carrer (de manera permanent) per 
tal de millorar la relació amb els joves i conèixer els seus problemes i necessitats 
de primera mà. S’obre el debat sobre si caldria també incorporar un tècnic de 
joventut, i crear un departament específic de joventut. Surt a debat també la 
necessitat o no de tornar a crear un Espai Jove, l’anterior es va tancar perquè 
no s’utilitzava bé, en tot cas hi ha acord en que si n’hi hagués un hauria de 
disposar dels recursos humans adequats (educadors de carrer, dinamitzadors) 
per assegurar-ne un bon funcionament. 
 

En relació a la manca de referents, doncs, es considera positiva la creació del Grup 
Motor del Pla Local de Joventut, i es considera interessant que es promogui com 
a espai permanent de participació i òrgan de consulta. 
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Annex 3: Racó Jove i concurs Instagram  
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RACÓ JOVE i CONCURS 
INTSTAGRAM  

FIRA DEL PORC I LA CERVESA 
 

INFORME DE RESULTATS  
 
 

 
 
 

Octubre de 2018 
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2. Objectius i estructura de la sessió 
 

Els principals objectius del Racó Jove i del concurs a Instagram han estat : 
 

- Promoure la participació i la coresponsabilitat de la gent jove. 
- Difondre el Pla Jove i el procés de participació juvenil per a la seva elaboració. 
- Identificar necessitats i potencialitats de la gent jove. 
- Recollir propostes d’actuacions per al disseny del Pla Jove. 

 
L’estructura i metodologia participativa del Racó Jove ha tingut 3 espais diferenciats: 
 

1. El racó “I TU QUE OPINES?  
 
(diagnostiquem les realitats juvenils) 

 
- En el plafó del Racó Jove s’ha penjat la informació bàsica del Pla Jove per 

contextualitzar als participants. 
 

- Amb l’objectiu d’estimular la participació de la gent jove i recollir les seves necessitat 
de poder recollir les necessitats de la gent jove i les diferents visions, es pengen tot un 
esguit de frases, en el plafó del Racó Jove, amb afirmacions sobre aquells temes que 
viuen en el seu dia a dia. 

 
 

    
 
 

- Els participants,  han fet les seves aportacions individuals o col·lectives a través d’uns 
targetons que han enganxat al costat de la frase. La gent jove que ha participat s’ha 
hagut de posicionar sobre si s’està d’acord amb l’afirmació i motivar la seva opinió. 
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2. El racó “PROPOSTES PER AL PLA JOVE”  

 
 

- En la xarxa que s’ha habilitat en el Racó Jove s’han recollit propostes concretes 
d’actuacions, idees i reflexions de la gent jove de Manlleu. A través d’unes targetes 
han pogut fer les seves propostes i les han penjat amb pinces a la xarxa i la vista dels 
visitants de la Fira del porc i la cervesa. 
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3. El concurs d’Instagram “MANLLEU JOVE” 
 

- L’Ajuntament de Manlleu i sobretot a través del procés participatiu del Pla Jove està 
adaptant el seus canals de comunicació i de participació amb la gent jove. 

 
- Amb aquesta línia des de el Grup Motor del Pla Jove es proposa utilitzar com a prova 

pilot un concurs d’Instragam per a que la gent jove del municipi pugui dir la seva a 
través d’aquesta xarxa social. 

 

        
 
* Un total de 75 joves que participen al Racó Jove de manera presencial i a través de 
l’Instagram entren en el sorteig d’un val de 250€ per comprar en un comerç associat del 
MAB.  El guanyador es fa públic, a les 20h a l’escenari de la Fira, a través d’una mà innocent 
que treu la butlleta guanyadora de l’urna. 
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2. Dades de participació 
 

- Total participants: 75 
- Total aportacions recollides: 125. 

 
Racó Jove 
 

- Total participants: 68 joves 
- Total aportacions: 113 
- 33 nois i 35 noies. 
- Per edat: 

o 12 a 15 anys: 42 (70,6%) 
o 16 a 20 anys: 11 (16%) 
o 21 a 24 anys 4 (6%) 
o 25 a 29 anys: 6 (8,80%) 

 
 
Instagram 
 

- Total participants: 7  
- Total aportacions: 12 
- Tot noies 
- Mitjana d’edat: 17,5 anys 
- Promoció de pagament a Instagram (activa durant 4 dies): s’ha arribat a 248 

persones entre 12 i 30 anys de Manlleu o rodalies, hi ha hagut 64 interaccions amb la 
publicació. 

- Durant el període del concurs (del 26 de setembre al 6 d’octubre) 30 seguidors nous 
s’han adherit al compte @manlleueja, com a mínim 19 d’ells joves. 

 
 

 
3. Els resultats 
 

3.1 I TU QUE OPINES?  
 

A Manlleu hi ha suficients equipaments i activitats destinades a la gent jove.   
(lleure i cultura).  

Resum de les aportacions. La gran majoria de les aportacions manifesten el seu 
desacord amb la frase ja que consideren que manca un oferta d’activitats culturals 
i de lleure adreçades a la gent jove, apuntant també la necessitat d'un espai per a 
joves(Casal Jove) i un major nombre d'activitats gratuïtes. Tot i això hi ha algunes 
aportacions que valoren positivament la quantitat d'activitats i també la gran 
quantitat d'espais verds de la ciutat. 

Recull aportacions 

- No, crec que no hi han gaires activitats per joves. 
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- A Manlleu falten coses per no avorrir-se 

- Jo crec que això no és veritat i que hi hauria d'haver un espai a Manlleu tipus 
Casal Jove. 

- Per joves només hi ha xauxa i rés més, hi hauria d'haver mes activitats. 

- Jo crec que hi haurien d'haver més activitats gratuïtes. 

- Si, estic d'acord 

- A Manlleu hi han molts llocs verds 

 

A Manlleu m’ho passo bé, hi ha moltes coses a fer. (oci) 

Resum de les aportacions. La majoria d'aportacions estan amb desacord amb la 
frase, ja que molts consideren que a Manlleu hi falten activitats i coses a fer en 
general, així com una gran mancança amb espais de festa per a joves. Hi ha alguna 
aportació que si que considera que ha Manlleu hi ha moltes coses a fer. 

Recull aportacions: 

- A Manlleu hi haurien d'haver més festes (2 cops) 

- Hi haurien d'haver més coses per joves 

- A Manlleu hi haurien d'haver més coses per joves 

- Hi ha coses per petits i per grans, però molt poques per joves. 

- Jo crec que hi ha molt poc a fer, falten coses. 

- Hi podrien haver-hi més coses. 

- Manlleu és una ciutat que on pots fer moltes coses 

- Per ser una ciutat, hi ha poques coses a fer per als joves. 

 

La gent jove de Manlleu ens cuidem, fem esport i tenim bons hàbits. (Esport i 
hàbits saludables) 

Resum de les aportacions: En general els joves estan d'acord amb la frase, ja que 
consideren que a Manlleu als joves els agrada fer esport, ja que hi ha bastanta oferta 
i sobretot per tenir el riu Ter al costat. També hi ha alguna aportació que comenta 
que a Manlleu faltaria més oferta esportiva per a joves. 

Recull aportacions 

- Hi ha coses per fer esport 
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- Hi ha bastants llocs per fer esport 

- Si, tenim camp de Fútbol i pistes 

- La veritat es que a Manlleu a la gent li agrada molt fer esport per tenir el riu 
Ter al costat 

- Depèn dels joves, alguns si que tenen bons hàbits i alguns no 

- A Manlleu hi falten activitats esportives per joves. 

- Estic d'acord amb la frase 

 

Cada cop hi ha més ofertes de feina. (ocupació) 

Resum de les aportacions: Les tres aportacions comenten la falta d'opcions de feina 
per els joves i una comenta que a part de la manca de feina generalitzada encara 
és més dificil per als fills dels immigrants, considerant que encara hi ha un cert 
prejudici racial alhora de donar feina. 

Recull aportacions 

- No hi ha gaire feina pels joves 

- Falta molta oferta de feina per als joves a Manlleu 

- Hi ha poca feina, hi ha llocs que segons quin sigui el teu origen encara te'n 
donen menys 

 

A Manlleu els joves ens coneixem entre nosaltres (cohesió) 

Resum de les aportacions: La majoria d'aportacions estan d'acord en que els joves 
es coneixen entre ells, però no pas perquè hi hagi espais i activitats cohesionadores 
entre ells, sinó pel fet que tot i que Manlleu, ja entra en la categoria de ciutat, ells ho 
segueixen considerant un poble i que per tant es fàcil conèixer tothom. Altres 
aportacions comenten que falten activitats per a joves per tal de tenir la possibilitat 
de  conèixer més joves. 

Recull de les aportacions 

- A Manlleu els joves si que ens solem conèixer 

- A Manlleu els joves ens coneixem molt entre nosaltres 

- A Manlleu ens coneixem tots ja que abans era un poble petit 

- Manlleu al ser un poble no molt gran ens coneixem molt entre nosaltres. 

- No a tots però si a molts 
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- Falten activitats per a joves per tal de poder coneixents més. 

- No, perquè hi ha molts joves 

 

La gent jove ens impliquem amb el poble (participació). 

Resum de les aportacions: La meitat de les aportacions, consideren que els nivells de 
participació està repartit, i que no tothom s'implica però que hi ha joves que si. En 
una altre línia s'apunta que aquesta baixa participació es deguda a la falta 
d’activitats o accions que puguin dur a terme els joves. També es comenta que en 
general no només als joves, hi ha poca implicació amb el fet de mantenir el poble 
net i sense brutícia. 

Recull aportacions 

- Hi ha gent que si, altres que no 

- Hi ha gent que si i altres que no gaire 

- No hi ha activitats per fer, i opino que els joves no podem fer gairebé rés. 

- Normalment la gent a Manlleu no el cuida molt, hi ha molta porqueria i coses 
trencades 

 

Estic orgullós/a de ser manlleuenc/a (sentiment de pertinença) 

Resum de les aportacions: Totes les aportacions van en la línia d'estar a gust i sentir-
se orgullosos de ser manlleuencs. Remarcant que el lloc on vius sempre forma part 
de tu. Una aportació també remarca l'orgull de ser musulmana, catalana i 
manlleuenca. 

 

- M'agrada molt Manlleu 

- M'agrada molt el porc de Manlleu 

- M'agrada Manlleu 

- El lloc on neixes sempre és per estar orgullós 

- Estic orgullosa de ser mora, catalana i de Manlleu 
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3.2 PROPOSTES PER AL PLA JOVE 

 

ESPORT 

Habilitar més pistes esportives i de lliure accés.  

Es recullen diferents aportacions reclamant més espais per a la pràctica d’esports 
de pista i que els que ja hi han, siguin d'accés lliure per tal de poder amortitzar més 
els espais ja existents, així com la creació d'un espai per fer exercici a l'exterior, 
evitant que i puguin entrar mascotes.  

Aportacions: 

- Més horaris oberts i pistes i pavelló oberts 

- Més pistes esportives 

- Un espai per fer exercici sense que si pixin els gossos 

- M'agradaria que hi haguessin més activitats esportives gratuïtes per joves 

- Més pistes de bàsquet 

- Fer una pista de bàsquet en condicions 

- Més pistes de bàsquet 

- Més pistes de fútbol 

- Pista esportiva per augmentar disponibilitat 

- Fer més pistes de bàsquet 

- Que hi hagin horaris per jugar al pavelló 

- Horaris de pistes obertes 

- Que hi hagin més camps de fútbol on puguin jugar nois i noies de Manlleu 

- Que els camps de fútbol estiguin oberts per jugar 

 

Programar activitats esportives per a la gent jove.  

Es proposen diferents activitats relacionades amb l’esport com poden ser els 
campionats de diferents disciplines esportives.  Algunes aportacions també 
demanen la programació de més olimpíades esportives. 

Aportacions 
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- Que hi hagi més curses per corre a Manlleu 

- Que hi hagin més concursos d'esports i un parc per joves de la nostra edat. 
(12 anys) 

- Tornejos de fútbol. 

- M'agradaria que hi hagués més olimpíades gratuïtes a Manlleu 

- Que hi hagi més olimpíades a part de les de Gracia 

 

FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

Nous cursos de formatius, promoure la emprenedoria i la inserció juvenil.  

Varies aportacions reclamen que falta una determinada oferta de formacions com 
la informàtica i les noves tecnologies o en competències laborals, aquesta darrera 
opinen que s'hauria de desenvolupar als instituts. Per altra banda també es reclama 
que falten o desconeixen ajudes pels joves emprenedors de Manlleu així com 
destaquen una manca d'oferta de feina pels joves que finalitzen els seus estudis de 
formació professional. La franja més jove reclama classes de ball Mixstyle i tallers de 
Slime Gegant. 

Aportacions: 

- Una escola de ball on s'hi faci Mixstyle 

- Taller de Slime Gegant 

- Ajudes pels joves emprenedors 

- Falta feina pels que surten d'escoles especialitzades (sobretot del món de les 
arts) 

- Formació als instituts en quan a competències laborals: CV, parlar en públic 
etc... 

- Falta escola d'informàtica 

- Falta cicle d'informàtica 

 

WI-FI 

Creació de zones wi-fi gratuït. Moltes aportacions consideren que Manlleu hauria 
de disposar de moltes més zones de Wi-fi gratuït i de qualitat per tal que els joves s'hi 
puguin connectar i desenvolupar. Ja que avui en dia es considera una eina 
imprescindible tan de comunicació com de desenvolupament personal. 

Aportacions 
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- Més WI-FI 

- Més zones WI-FI i de qualitat 

- WI-FI gratis pels carrers de Manlleu 

- Més WI-FI gratis 

- Llocs amb WI-FI 

- Zones WI-FI 

- Que hi hagi més zones amb WI-FI gratis 

- Una zona WI-FI 

- Més WI-FI a Manlleu 

- Vull que hi hagi més WI-FI 

 

OCI I LLEURE 

Més equipaments, serveis i entitats orientades al lleure.  

Des de les aportacions es reclama alguna instal·lació tipus bosc vertical, amb 
tirolines per poder dur a terme activitats. Així com la creació d'un Esplai, utilitzant 
com exemple el que hi ha a Roda de Ter. 

Aportacions: 

- Algun esplai juvenil 

- Tenir un bosc vertical a Manlleu 

- Tenir un parc d'aventura 

- Parc amb tirolina 

- Tirolines 

- Obrir un esplai com el de Roda de Ter 

- Algunes atraccions a la festa del Porc i la Cervesa 

 

Una equipament de referència per als joves i els seus projectes.  

Vàries aportacions, comenten la necessitat d'establir un espai polivalent per als joves 
diferents tipus d'activitats des de teatre, a concerts musicals, karaoke etc... 

Aportacions: 
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- M'agradaria que hi hagués un espai per als joves (sala de jocs...) 

- Un lloc on es pugui fer activitats diverses i teatre 

- Espai on la gent pugui tocar música i gaudir-la (karaoke, instruments...) 

- Que poguéssim tenir alguna sala d'Scaperoom al poble 

- Un espai de Cinema orientat al joves 

- Atraccions a les festes del poble 

 

OCI NOCTURN I CONSUMS 

Més sales i actes de “festa” i oci nocturn 

Consideren que els hi falta un espai d'oci, públic i privat de tarda/nit per tal de poder 
gaudir d'un espai d’oci destinat a la gent jove. 

Aportacions: 

- Més opcions de festa per als joves 

- Sala de festa alternativa 

- Alguna discoteca 

- Una sala de festes 

- Una sala de festes a Manlleu 

- Sala de festa per a joves 

- Un local on s'hi organitzin festes per a joves 

- Lloguer de local per activitats lúdico-recreatives 

- Una millor festa jove 

 

Demanen una associació cannàbica a Manlleu. 

Es recullen 2 aportacions relacionades amb el consum de Cannabis 

- Una associació cannàbica a Manlleu 

- Que el Cannabis sigui legal, o ajudar a que o sigui 

 

 

MOBILITAT  
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Cal millorar la facilitat d'aparcament.  

Algunes propostes remarquen las dificultats d'aparcament sobretot gratuït, i 
remarquen la carència d’aparcaments de bici que hi ha al centre. Ja que el 
col·lectiu de joves es mou amb bici i sense aparcament de bicis els dificulta la 
mobilitat. 

Aportacions: 

- Més facilitat d'aparcament gratuït per als joves 

- Falten pàrquings bici 

- No hi ha pàrquings bici a la Plaça Fran Bernadí 

 

MOBILIARI I VERD URBÀ 

Falten banys públics.  

Els joves constaten que fan més vida al carrer i que tenen més necessitat d'utilitzar 
banys públics sobretot en dies on hi ha festa al poble per també durant l'any 

Aportacions 

- Més WC gratuïts 

- WC públic per la festa del Porc i la Cervesa 

- Alguns WC gratuïts a Manlleu 

 

Més fonts i zones verdes.  

Algunes aportacions remarquen la necessitat que hi hagi més fonts per Manlleu així 
com més zones verdes 

Aportacions: 

- Que hi hagi més fonts per Manlleu 

- Falten fonts a Manlleu 

- Que hi hagi alguna zona verda a la plaça Fran Bernadí 

- Que es tregui la sorra de la plaça Fran Bernadí i es pavimenti 

 

CIVISME 

Vigilar pràctiques incíviques. 
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Aportacions: 

- Més vigilància que no recull els excrements de les seves mascotes 

- Vigilar més a la gent que va amb el cotxe i utilitza el mòbil. 

 

ALTRES PROPOSTES 

- Més cerveses per celíacs a la festa del Porc i la Cervesa. 

- Xocolata calenta gratis a la festa del Porc i la Cervesa. 

- Xocolata calenta i xurros a la festa del Porc i la Cervesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PARTICIPACIÓ A L’INSTRAGRAM 
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QUE M’AGRADA DE MANLLEU? 

 

Aquest post valora positivament la festa del porc i la cervesa i la qualitat 
gastronòmica que es pot gaudir a Manlleu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest post fa referència al privilegiat entorn de la ciutat de Manlleu, vist clarament 
com un element molt positiu. 
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Aquí es fa referència al fet que Manlleu es un municipi molt agradable de ser 
passejat. Tot i que també esmenta que falta oferta de lloguer bé de preu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest post comenta que li agrada el Poquí 
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Aquest post ens transmet que li agrada la tranquil·litat dels carrer de Manlleu. 

 

Aquest post valora positivament el canal i la vegetació adjacent. 
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Aquest post valora molt positivament el passeig del Ter 

Aquest post valora molt positivament la vida que té a Manlleu, sobretot per 
l'accessibilitat que té al ser una ciutat petita així com les relacions que hi té. Comenta 
també que la contaminació de les granges de porcs es un problema pel municipi. 

 



57 PLJ Manlleu 2018-2021 

 

 

En aquest post es valora positivament la vida com estudiant a Manlleu 

 

QUE S’HAURIA DE MILLORAR? 

 

Aquest post comenta la necessitat de iniciar la conversió de l'enllumenat de 
Manlleu, per tal d'augmentar en eficiencia i en respecte al medi ambient. 
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Aquest post fa referència a la falta de consciència cívica que encara hi ha a 
Manlleu amb el tema del medi ambient i dels residus. També comenta l'orgull de ser 
Manlleuenca. 

 

Aquest post fa el comentari que faltarien autobusos a primera hora per la gent que 
va a treballar molt d'hora 
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