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SÍNTESI DELS RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

DEL PLA LOCAL DE JOVES 

 

FASE 1 DEL PLA LOCAL DE JOVES: DIAGNOSI.  

De gener a octubre del 2018. 

 

1.  ACCIONS REALITZADES:       

1) Anàlisi de dades sociodemogràfiques i de les polítiques juvenils. 

2) Grup Motor 

3) Taller amb personal tècnic municipal 

4) Entrevistes personalitzades 

5) Concurs Manlleu Jove: acció a Instagram + Racó Jove: espai presencial  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. EL JOVENT DE MANLLEU 

El 2017 hi havia 3945 joves entre 12 i 29 anys, xifra que representava el 19.7% de la població 

del municipi. Entre 20010 i 2017, l’evolució de la població jove de 12 a 29 anys ha experimentat 

una caiguda constant que ha donat lloc a que l’any 2017 hi hagi 818 joves menys que el 2006, 

passant del 23.8% al 19.7%. Tanmateix, a partir de 2017 s’observa una estabilització amb un 

lleuger augment del pes dels joves en el conjunt de la població. 

Tot i aquesta situació, Manlleu disposa d’una proporció de població jove lleugerament superior 

a la de la comarca i del país, al voltant de l’ 1%. La proporció de joves per franges es distribueix 

de manera molt semblant, sent la franja dels 25 als 29 anys la que concentra una proporció 

major de joves (al voltant del 30%). 
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També és important ressaltar que gairebé un 24% de la població jove de Manlleu té 

nacionalitat estrangera i que és un percentatge elevat si ho comparem amb la comarca (17.4%) 

i amb Catalunya (19%). Tanmateix, cal tenir present que el 68.2% dels joves que hi ha a la ciutat 

són nascuts a Catalunya. 

 

3. SÍNTESI DELS RESULTATS DE LA DIAGNOSI: 

 QUANTITATIUS: 88 joves participants, al voltant de 100 persones en total 

comptant el personal tècnic municipal. 

Perfil dels/les joves participants a la diagnosi:  

 Grup Motor i entrevistes: 

o Gènere:  

 Nois: 60%  

 Noies: 40%  

o Edat:  

 12 a 17 anys: 30.7% 

 18 a 24 anys: 30.7% 

 25 a 35: 38% 

 

 

o Procedència de la família d’origen:  

 Estrangera: 30% 

 Autòctona: 70% 

 

o Associacionisme: 

 Si: 46% 

 No: 54%. 

 

 Concurs Manlleu Jove: 
o Gènere:  

 Nois: 49% 

 Noies: 51% 

o Edat:  

 12 a 17 anys: 70% 

 18 a 20 anys: 16% 

 21 a 24 anys: 6% 

 25 a 29 anys: 9% 
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o Procedència de la família d’origen:  

 Estrangera: 23% 

 Autòctona: 77% 

 

 QUALITATIUS: necessitats o mancances detectades conjuntament amb el jovent 

i organitzades en 8 àmbits temàtics:

               1) Oci i cultura.  
2) Multiculturalitat.  
3) Esports.  
4) Hàbits saludables.  

5) Participació i cohesió social.  
6) Educació.  
7) Mercat de treball.  
8) Habitatge.  

 

1. ÀMBIT OCI I CULTURA 

Què diuen les dades? 

- Segon el Pla de Drogodependències 2017-2020, les preferències d’oci són diferents 

segons l’edat. 

- Comparteixen que majoritàriament els agrada passar el seu temps lliure amb els amics 

i fer ús de les xarxes socials. 

- De 14 a 19: els agrada escoltar música i no els agrada anar d’excursió, anar al cinema i 

llegir. 

- De 19 a 34: els agrada passar temps amb la família i el que menys els agrada és anar al 

cinema, jugar a vídeojocs i anar de compres. 

- Per sexes, les dones prefereixen anar de compres, llegir o estar amb la família. 

- Els homes prefereixen escoltar de música, sortir de festa i jugar a vídeojocs. 

- Els espais d’oci i culturals a Manlleu són els següents: en l’àmbit públic la biblioteca 

municipal, el Museu del Ter, el Casal Cívic, la piscina municipal, l’embarcador a l’estiu i 

l’espai jove del Casal Cívic Frederica Montseny. En l’àmbit privat hi ha l’Espai Rusiñol, el 

pub Xauxa i l’Ateneu, a banda dels bars en els que habitualment es troben. 

- Fes-te Jove és un espai d’oci i de trobada, auto-organitzat i amb el suport de 

l’Ajuntament, que mobilitza un nombre important de joves durant la Festa Major. 

Què diuen els/les joves? 

- Destaquen que no hi ha un espai ni un equipament per a joves. També consideren que 

no hi ha suficients espais de reunió ni de festa. 

- L’embarcador i la piscina d’estiu són llocs de trobada a l’estiu. La plaça i Xauxa són llocs 

de trobada durant tot l’any. 

- Consens general que no hi ha massa coses a fer, no hi ha oferta d’activitats culturals ni 

de lleure adreçades a joves. Consideren que hi ha una manca d’oci per la seva edat. 

- Destaquen la manca d’oci i d’activitats específicament juvenils proposades per 

l’Ajuntament. Com a punt positiu consideren que l’ajuntament mai posa impediments 

a l’hora de donar suport a propostes presentades pels mateixos joves. 
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- Consideren que a Manlleu hi ha moltes iniciatives artístiques, tot i que generals i no 

específicament de joves. També consideren que moltes d’altres iniciatives no es posen 

en pràctica o acaben morint perquè no hi ha un recolzament institucional. 

- Consideren que hi ha una disfuncionalitat entre el ritme dels joves i el de 

l’administració i això fa que moltes iniciatives no acabin de fructificar. 

- Pel que a l’oci nocturn, consideren que l’oferta és escassa. Això els porta a buscar 

diferents opcions segons la franja d’edat: els joves més grans que disposen de carnet 

de conduir i recursos econòmics per sortir de Manlleu busquen opcions a fora del 

municipi; en canvi els joves més joves que no disposen de carnet de conduir ni de 

recursos econòmics suficients per anar a un bar es queden sense lloc on poder reunir-

se al vespre/nit i l’única alternativa que veuen és quedar-se pels carrers i places del 

poble. 

- No hi ha transport públic les nits del cap de setmana. 

- El lloguer de locals de colles està molt arrelat entre els joves de 14 a 20 anys. 

- Com a positiu, destaquen la quantitat d’espais verds de la ciutat. 

 

 

2. ÀMBIT MULTICULTURALITAT 

Que diuen les dades? 

- Les persones joves amb nacionalitat estrangera representen al voltant del 24% de la 

població del municipi. Aquesta xifra és significativament major que la mitjana de la 

comarca i de Catalunya, al voltant del 19% i 17% respectivament. 

Què diuen els/les joves? 

- No s’identifica cap conflicte entre els joves per la seva nacionalitat o origen. Tanmateix 

això no significa que hi hagi una cohesió plena. En molts casos es generen situacions 

que impliquen la no interacció i integració de les persones provinents d’altres llocs. Hi 

ha una separació clara, sobretot fora de l’escola. 

 

- Existeix una fissura social entre joves de diversos orígens. Manlleu és un municipi 

multicultural però no consideren que sigui intercultural; hi ha una coexistència però 

no una convivència, que sobretot es manifesta en les relacions d’oci i a l’espai públic. 

 

3.  ÀMBIT ESPORTS  

Què diuen les dades? 

- Menys del 40% dels joves formen part d’una entitat esportiva federada. 

- Els esports federats a Manlleu són: futbol, bàsquet, boxa, futbol sala, hoquei i patinatge. 

- Els equipaments públics esportius són: pavelló, piscina i camp de futbol. 

- La gestió dels equipaments és municipal i directa. 

- La ciutat compta amb espais esportius no convencionals com el passeig del Ter, l’skate 

park i les zones d’aparells de gimnàstica al parc del Puig ( pensada específicament per a 

gent gran), a Les Hortes i al passeig del Ter i el rocòdrom. 
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- El rocòdrom és un espai municipal gestionat pel GEM. 

- L’espai d’aparells de gimnàstica que hi ha al costat de les pistes d’atletisme al passeig 

del Ter és un espai sobre utilitzat per a la pràctica esportiva. 

Què diuen els/les joves? 

- Els joves consideren que hi ha una gran oferta d’esports, sobretot de futbol. 

- També destaquen l’oferta en altres esports com el bàsquet o el rocòdrom. 

- Consideren que la majoria d’oferta esportiva pertany a clubs privats. Per la qual cosa, 

les famílies amb baixos recursos econòmics en queden excloses.  

- Com a espais esportius no convencionals que utilitzen destaquen: la pista descoberta, 

l’skate park, l’entorn natural del passeig del Ter. 

- El camp de futbol, tot i ser municipal, està sobreutilitzat per les entitats esportives i la 

resta de la població en queda exclosa. No és un espai lliure per la pràctica esportiva. 

- L’oferta esportiva es podria millorar sobretot perquè en la majoria dels casos els 

espais que hi ha estan ocupats. 

 

4. HÀBITS SALUDABLES I IGUALTAT 

Què diuen les dades? 

Segons el Pla de Prevenció de les Drogodependències 2017-2018: 

- A Manlleu l’alcohol es presenta com la substància més consumida entre els joves de 14 

a 19 anys (70%), seguit del tabac (45%) i del cànnabis (25%). 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 Espanya, tot i que la diferència en el tabac és 

notable, sent un 15% superior respecte a Espanya. 

- Els llocs de consum preferits de l’alcohol, tabac i cànnabis són concerts, festivals i el 

carrer. Els llocs on menys consumeixen són als instituts i als centres cívics. 

- Els llocs de consum preferit dels joves adults (19 a 34 anys) són els bars o pubs. Segueix 

destacant el consum de cànnabis als locals privats, tot i que en menor mesura que la 

població adolescent. Per contra, els llocs on consumeixen poc o gens són a la feina i als 

instituts. 

- No es disposa de dades específiques sobre les relacions sexuals de risc de la població 

jove de Manlleu. 

- La taxa d’interrupció voluntària de l’embaràs a Osona és del 8.3% per les dones 

autòctones i del 24.3% per les dones immigrants. En ambdós casos se situa lleugerament 

per sota de la taxa registrada a Catalunya.  

- La dinàmica general de les conductes de risc a Catalunya és que hi ha una proporció 

grans de joves que manté relacions sexuals amb penetració sense utilitzar cap mètode 

anticonceptiu.  

- L’avançament de les primeres relacions sexuals a edats cada cop més joves també forma 

part de la dinàmica general. 
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Què diuen els/les joves? 

- Tot i haver-hi consum no consideren que Manlleu sigui un municipi més problemàtic 

que d’altres. Si que consideren que el consum va lligat a la manca d’activitats: com 

menys activitats d’oci i lúdiques, més consum.  

 

- Consideren que les xerrades de prevenció i sensibilització que es duen a terme no són 

suficients i que se n’hauria de fer més sobretot potenciant la prevenció entre els més 

joves. 

 

5. PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 

Què diuen les dades? 

- Dins el teixit associatiu del municipi no hi ha gaires entitats formades exclusivament per 

joves: Casal Boira Baixa i AEIG Arrels.  

- Fes-te Jove jurídicament no és una entitat però funciona com a tal i mobilitza un nombre 

molt important de joves durant la Festa Major. 

- Les intervencions que fa la policia de proximitat per reduir la conflictivitat a l’espai públic 

són puntuals. 

Què diuen els joves? 

- Hi ha un sentiment majoritari que costa que el jovent s’impliqui en les dinàmiques 

culturals i socials del poble. Consideren que sempre són els mateixos i que hi ha una 

implicació molt gran de les entitats però no del jove a títol individual.  

- És necessari fomentar la cultura participativa per motivar i augmentar la implicació de 

la resta de joves. 

- Posen de manifest que Manlleu no disposa d’una estructura tècnica de joventut i que 

això dificulta que els joves tinguin un referent al qual poder-se adreçar quan ho 

necessiten.  

- També consideren que caldria que hi hagués la figura de l’educador de carrer i que fos 

una figura permanent per poder arribar a un perfil de joves al qual costa arribar des de 

les estructures existents. 

- La majoria de joves participen en activitats però consideren que es tracta 

d’implicacions puntuals i que ho fan més com a “consumidors”. Concreten que aquesta 

baixa implicació no es tradueix en una participació més estructurada que permeti crear 

un teixit associatiu consolidat. 

- Aquesta baixa participació és conseqüència de la falta d’activitats o accions que 

puguin dur a terme els joves. 

- La cohesió dels joves augmentaria o milloraria si poguessin organitzar activitats o 

accions ells mateixos.  

- Hi ha un sentiment molt gran de pertinença i orgull cap a Manlleu però això no es 

tradueix en una implicació en els afers del poble. 
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6. ÀMBIT EDUCACIÓ 

Què diuen les dades? 

- Alt índex de joves que assoleixen l’educació secundària (90%). 

- La ràtio d’alumnes que aproven ESO és molt elevada però la ràtio de fracàs escolar en 

estudis post-obligatoris també és elevada. 

- Un 47% dels joves que obtenen l’ESO estudien batxillerat, tot i que no vol dir que 

l’acabin. La mitjana de Catalunya és del 62%. 

- Un 45,6% dels joves que obtenen l’ESO van a estudiar CFGM. La mitjana a Catalunya és 

del 39%. 

- Un 19% dels alumnes que estudien CFGM a Manlleu són joves empadronats a la ciutat. 

- El 27% restant són joves empadronats a Manlleu que estudien el CFGM a fora de la 

ciutat. 

- Hi ha més oferta privada que pública d’estudis post-obligatoris (batxillerat, CFGM i 

CFGS), més del doble. 

- El 60% de la població de Manlleu té uns ingressos per sota dels 18.000€. Falta de 

recursos per costejar els estudis. 

- Els costos de transport d’un alumne que estudia CFGM fora de Manlleu és de 800€/any. 

- Els costos de transport d’un alumne que estudia CFGS fora de Manlleu és de 1000€/any. 

 

Què diuen els joves? 

- L’oferta educativa obligatòria és àmplia i suficient per les dimensions del municipi. 

- L’oferta educativa obligatòria és de bona qualitat i molt ben valorada. 

- L’oferta de CFGM i CFGS és suficient. 

- A partir de batxillerat l’oferta educativa i formativa del municipi és reduïda. Els joves 

tenen assumit que per seguir estudiant han de  marxar fora de Manlleu.  

- Alguns col·lectius de gent jove estan desmotivats per seguir en el sistema educatiu. 

Aquesta desmotivació afectaria sobretot al col·lectiu d’origen estranger. 

- Pocs joves tenen coneixement i utilitzen els recursos educatius existents com el servei 

d’orientació acadèmica municipal vinculat a l’OPE si be coneixen els dels seus centres 

educatius. 

- Hi ha manca d’oferta d’educació no formal i d’oferta d’educació artística. 

 

7. ÀMBIT MERCAT DE TREBALL 

Què diuen les dades? 

- La taxa d’atur a Manlleu és del 15,3%, superior a la d’Osona (10,2%) i a la de Catalunya 

(12,6%). 

- El sector serveis és el que concentra més persones a l’atur. 

- La taxa de joves (16 a 29 anys) aturats és del 10,7% i està per sobre de la d’Osona 

(8.14%) i la de Catalunya (9.39%). 

- 1 de cada 5 persones aturades a Manlleu té entre 16 i 34 anys. 

- Pel que fa als joves aturats, un 18% tenen menys de 25 anys. 

- S’observa una tendència cap a la reducció de la taxa d’atur. 
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- A partir de 2013 s’observa un increment de les contractacions. Més de la meitat de les 

contractacions que es fan són a persones entre 16 i 29 anys. 

Què diuen els/les joves? 

- La feina és un dels temes que més preocupa als joves. 

- Hi ha un consens generalitzat entre els joves sobre la dificultat que té la gent jove per 

treballar al municipi.  

- Mentre estan estudiant, els és fàcil als joves trobar feina.  Tanmateix creuen que és 

difícil trobar una feina estable al municipi. Consideren que si es té en compte el conjunt 

del territori, les possibilitats augmenten. 

- Hi ha una disfunció entre la formació que s’ofereix i el perfil de persones que necessita 

el sector. 

- Seguint la tendència global, les principals feines a les que opta la gent jove són precàries, 

amb sous baixos, molta flexibilitat i temporals. 

- Les feines a les que poden accedir són de baixa qualificació professional i no sempre 

s’ajusten a les aspiracions dels joves. 

- Hi ha prejudicis de les empreses a l’hora de contractar la gent jove, especialment cap 

al col·lectiu jove immigrant. Aquesta dificultat general per accedir al mercat de treball 

genera un sentiment de frustració que sovint es tradueix en passivitat i manca de 

motivació per treballar. 

- Els joves amb formació tècnica tenen mancances de formació en habilitats més 

transversals com fer el currículum, parlar en públic, informàtica etc. 

- Manca d’oferta de feina per joves que finalitzen l’escola especialitzada/formació 

professional. 

- Incipient interès i demanda sobre temes de foment de l’emprenedoria i ajuts per a joves 

emprenedors. 

- Falten zones amb wifi gratuït i de qualitat ja que ho consideren una eina imprescindible 

per al desenvolupament personal. 

 

8. ÀMBIT HABITATGE 

Què diuen les dades? 

- No hi ha dades sobre els joves de Manlleu que estan emancipats. 

- El percentatge d’habitatges principals a Manlleu és significativament superior al 

d’Osona i al de Catalunya. 

- El percentatge de pisos principals en lloguer és inferior al de la comarca i al de Catalunya.  

- La mitjana de contractes de lloguer que es fa a Manlleu és inferior a la de 2010. 

- Els habitatges de nova construcció que es van fer a Manlleu entre 2000 i 2017 van ser 

majoritàriament vinculats a l’oferta privada. 

 

Què diuen els/les joves? 

- Hi ha una manca d’oferta d’habitatges de lloguer. 

- Els pisos que es posen a lloguer són molt cars. 

- Hi ha pisos buits a Manlleu però els propietaris no els volen llogar a gent jove per por 

a conflictes: soroll, incivisme etc.  
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- Es genera un cercle viciós: davant la dificultat de trobar una bona feina al poble, els 

joves tenen dificultats per poder pagar un lloguer i, per tant, emancipar-se. 

- Marxar a viure a fora, ja sigui per estudiar o per treballar, s’ha convertit en una via 

d’emancipació. 

 

3. I A PARTIR D’ARA QUÈ FEM? 

Entrem a la fase 2: Disseny d’actuacions. 

Cal tenir ben presents els 4 principis rectors de les polítiques de joventut definits al Pla Nacional 

de Joventut : 

• INTEGRALITAT 
• PROXIMITAT 

• PARTICIPACIÓ 
• TRANSFORMACIÓ  

 

ACCIONS A REALITZAR  A PARTIR D’ARA: 

1) Retorn de la diagnosi a la comissió informativa 

2) Retorn de la diagnosi a la ciutadania. 

3) Reunió amb tècnics referents dels diferents àmbits de la diagnosi. 

4) Construcció d’un espai participatiu de definició de la política pública juvenil: 

 2 sessions de treball en divendres tarda a partir de les 18h per fer propostes 

d’actuació. 

 Crida oberta al jovent de Manlleu. 

 Treball transversal amb diferents serveis i àrees que també 

intervindran en aquestes dues sessions de treball: 

1) Oci i cultura. Referent tècnic: Imma Muñoz. 

2) Multiculturalitat. Referent tècnic: Nahima Dahou. 

3) Esports. Referent tècnic: Enric Mayo.  

4) Hàbits saludables. Referent tècnic: Laia Vergés. 

5) Participació i cohesió social. Referent tècnic: Mercè Sayol i Laia 

Vilademunt 

6) Educació. Referent tècnic: Núria Font. 

7) Mercat de treball. Referent tècnic: Lídia Molano 

8) Habitatge. Referent tècnic: Àgata Gelpí. 

 

 Col·laboració de diferents agents que treballen amb joves i que estan 

relacionats amb els 8 àmbits temàtics: PEC, Projecte Aurora, Punt Lila, etc. 

Aquests agents actuaran com a facilitadors donant suport als tècnics 

municipals. 

5) Sessions de treball personalitzades: PFI-PTT, Escola d’Adults, Som Cims i centres de 

secundària, patis oberts. 

6) Enquesta online. 


