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Presentació   

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 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. 

 

La construcció del Pla ha constat de quatre fases, que són les següents: 

· Fase 1: disseny del que serà el desenvolupament del Pla Jove.  

· Fase 2: elaboració del Pla:  

 Diagnosi de la realitat juvenil. 

 Priorització dels eixos temàtics. 

 Disseny dels objectius i programes del PJV. 

· Fase 3: Redacció del Pla. Disseny dels objectius estratègics, programes i projectes. 

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

 

La participació del jovent de la ciutat és un dels elements claus del procés de construcció 

d’aquest Pla, que també ha comptat amb la participació de personal tècnic municipal i 

dels i les representants polítics del consistori, tant equip de govern com oposició. La 

participació de totes aquestes persones, procedents de diversos àmbits i amb diferents 

vivències, ha ofert una varietat de punts de vista molt enriquidora i necessària que s’ha 

intentat reflectir en el present document. 
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1. Introducció   

 

El Pla Local de Joves 2020 - 2023 de l’Ajuntament de Manlleu és el document que recull 

els projectes, programes i actuacions que estructuraran les polítiques de joventut 

municipals durant els propers quatre anys. Es tracta d’una eina de planificació 

estratègica que permet definir de forma més eficient la gestió dels recursos municipals 

en l’àmbit de la joventut.  

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. 

A nivell conceptual, el marc de referència del Pla Local que es presenta en aquest 

document és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. Aquest Pla Nacional 

proposa una missió que ha de servir com horitzó de les polítiques de joventut arreu de 

Catalunya. Aquesta missió es composa de dos punts principals: 

 Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 

diversitat de formes i models de vida.  

 Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper 

actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva 

participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància 

a la seva visió del món. 

El Pla Nacional de Joventut 2020 també és un referent a nivell metodològic. Proposa 

uns principis rectors que conceptualitzen una manera d’entendre i de desenvolupar les 

polítiques de joventut. Aquests principis s’apliquen a les diferents fases de l’elaboració 

del Pla Local i són: 

 Qualitat. Les polítiques de joventut han d’incorporar criteris de qualitat, eficiència 

i eficàcia. S’han adequar a la realitat, ser properes, incorporar propostes 

creatives i innovadores i ser avaluables. 

 Participació. La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves, 

del moviment juvenil organitzat i d’altres agents que intervenen a la realitat juvenil. 

Han de partir de la idea de governança democràtica i incorporar la 

coresponsabilitat i formes de democràcia directes o semi-directes. 

 Transformació. Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora 

de les condicions de vida dels i les joves. Han de ser inclusives, universals i 

pal·liar les desigualtats socials. 

 Integralitat. Les diferents esferes de la vida de les persones joves estan 
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interconnectades. Les polítiques de joventut han de tenir una mirada integral de 

la realitat juvenil i han de ser transversals, multinivell i lligades al treball en xarxa. 

 

Pel que fa a les persones destinatàries de les polítiques de joventut, la Llei de polítiques 

de joventut de Catalunya d’entrada contempla la franja que va dels 16 als 29 anys. 

Tanmateix entén que la complexitat del concepte joventut així com la diversitat de 

polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts amb les fronteres d’edat i a considerar 

ampliar-les tant per davant (des dels 12 anys) com per darrere (fins els 34 anys) dins de 

cada actuació concreta. Amb la voluntat de copsar el màxim de visions i percepcions 

juvenils possibles, a l’hora de desenvolupar el present Pla Local s’ha treballat 

contemplant la franja 12 - 29 anys. 

El punt de partida del disseny del Pla Local de Joves ha estat la diagnosi. Durant tot el 

procés d’elaboració del Pla, s’ha vetllat per incorporar les visions i percepcions del jovent 

de Manlleu a través de diferents actuacions de participació ciutadana. No obstant, 

s’entén que aquesta participació no ha de quedar aquí i que se li hauria de donar 

continuïtat també durant la implementació i l’avaluació del Pla. 

La diagnosi ha permès conèixer la realitat juvenil de Manlleu i quines són les necessitats 

dels i les joves així com les actuacions que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament per 

tal de donar resposta a aquestes necessitats.  

A partir de les sessions amb el jovent del municipi s’han definit 8 àmbits temàtics que 

responen a les seves preocupacions. Aquests àmbits s’han acabat agrupant en dos eixos 

estratègics que han orientat el treball de disseny. Aquests eixos han estat dos i són els 

següents: 

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

Un cop establert els eixos, s’han definit una sèrie d’objectius generals i específics. Aquests 

elements, més les propostes del jovent, del personal tècnic i dels regidors i regidores, han 

estat el punt de partida per a l’elaboració del disseny de les actuacions. A través del disseny 

s’han organitzat els recursos disponibles, s’ha planificat per tal de donar resposta realista i 

eficient a les necessitats del jovent del municipi i, en definitiva, s’ha definit les polítiques 

públiques juvenils pel període 2020-2023. 

Per acabar aquest apartat, fer esment també als plans locals municipals aprovats 

aquesta legislatura i que contemplen actuacions adreçades específicament a la població 

juvenil: 

 
-  Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Manlleu 2019-2023  
-  Pla de Convivència en la Diversitat de Manlleu 2019-2023 
-  Pla d’Acció Local de Salut 2018-2023 
- Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de Manlleu i àrea de relació territorial 
2020-2024 
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2. El punt de partida. La diagnosi  

La diagnosi s’ha portat a terme entre els mesos d’abril i octubre de 2018 i ha permès 

conèixer la realitat juvenil de Manlleu. La diagnosi 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: 

 Anàlisi de les dades sòcio-demogràfiques. 

 Anàlisi de les actuacions municipals en l’àmbit de la joventut. 

 Anàlisi les necessitats i mancances del jovent de Manlleu a través de dues 

actuacions participatives: un concurs a Instagram i un espai presencial 

 Creació d’un grup motor de joves. 

 Entrevistes a personal tècnic municipal. 

 Entrevistes a joves del municipi. 

 Taller amb personal tècnic municipal que treballen en l’àmbit de la joventut.  

 

 
2.1 ESTRUCTURA I METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI 

 
La diagnosi s’ha elaborat entre els mesos d’abril i octubre de 2018. La metodologia 
utilitzada durant la fase de diagnosi s’ha emmarcat en els quatre principis rectors de les 
polítiques de joventut que estableix el Pla Nacional de Joventut, que són: qualitat, 
participació, transformació i integralitat. En aquesta fase el principi de la participació 
ciutadana ha agafat una rellevància especial, no només per la seva validesa com a mitjà 
per obtenir informació sinó perquè al mateix temps s’ha concebut com un bon punt de 
partida per començar a crear vincles entre el col·lectiu jove i l’ajuntament. 
 
Per tal d’obtenir les dades i informació necessàries per elaborar la diagnosi s’han utilitzat 
diferents tècniques i eines d’investigació i s’han analitzat diferents elements.  
 
Per una banda s’ha analitzat la realitat juvenil i s’ha fet tant des d’una perspectiva 
quantitativa com qualitativa. Les dades quantitatives analitzades han estat de tipus 
sociodemogràfic i s’han extret de bases de dades municipals, comarcals i autonòmiques. 
Concretament de l’ Institut d’Estadística de Catalunya, del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. Pel 
que fa a les dades qualitatives, s’han obtingut a partir de les entrevistes personalitzades 
i de les dinàmiques participatives implementades durant la fase de diagnosi: 
 

 En el sí del grup motor constituït ad hoc per al Pla Local. Aquest grup ha estat 

format per 13 joves amb perfils molt heterogenis en quant a edat, procedència 

de la família d’origen, gènere i vinculació amb l’associacionisme.  

 També s’han obtingut a partir de les 8 entrevistes presencials realitzades a joves 

i a tècnics municipals. 

 A través de dues accions emmarcades en el Concurs Manlleu Jove: una acció a 

Instagram i una acció presencial i guiada a través d’una dinàmica participativa 

realitzada a l’espai públic. Ambdues accions s’han adreçat al conjunt de joves 

de la ciutat. 

Per altra banda s’han analitzat les polítiques municipals de joventut posades en marxa 
fins al moment. S’ha fet a través d’una anàlisi documental de diferents plans municipals, 
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estudis, diagnosis que incorporen dades o accions en matèria de joventut al municipi de 
Manlleu:  
 

 Pla d’Acció Juvenil 2015. 

 Pla Local de Foment de l’Emprenedoria Juvenil 2016-2020. 

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

 Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2017-2020. 

 Projecte Educatiu Ciutat de Manlleu. 

L’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha complementat amb un taller amb personal 
tècnic municipal de serveis que treballen en l’àmbit de la joventut: policia de proximitat, 
servei de medi ambient, serveis territorials, servei d’ocupació i formació, servei 
d’educació, servei d’esports, servei de participació, serveis socials i servei de joventut.  
 (esquema) 
 
 
2.2 PERFIL DELS PARTICIPANTS A LA DIAGNOSI 
 
La diagnosi s’ha elaborat conjuntament amb 83 persones joves d’entre 12 i 30 anys.   
Si ens fixem en els aspectes més qualitatius dels joves participants podem definir un 
perfil diferenciat segons les diferents accions participatives que s’han dut a terme. Per 
tots els casos s’analitzen les variables següents, sempre que es disposi de les dades 
per fer-ho: edat, sexe, procedència de la família d’origen i vinculació a entitats o 
associacions.  
 

 Grup Motor: ha estat format per 13 joves d’edats compreses entre els 14 i els 28 

anys. 

o Gènere: La proporció de gènere va ser del 60% i 40% respectivament a 

raó de 8 nois i 5 noies. 

o Edat: la distribució ha estat força homogènia ja que 4 representants del 

grup motor tenien entre 12 i 17 anys, 4 tenien entre 18 i 24 anys i 5 entre 

25 i 35 anys.  

o Vinculació a entitats o associacions: 6 dels joves participants han estat 

vinculats a una entitat o associació i els altres 7 no en el moment 

d’elaborar la diagnosi. És destacable el fet que 4 dels 6 joves associats 

– un 67% - formen part de la franja d’edat més alta (25 a 35 anys).  

o Procedència de la família d’origen. Tenint en compte que un 24% del 

jovent de Manlleu tenen nacionalitat estrangera, s’ha fet necessari posar 

especial atenció a aquesta variable. Per aquest motiu el grup motor ha 

estat format per 4 persones procedents de famílies d’origen estranger, 

proporció que suposa un 30% dels integrants del grup motor. 

 

 Entrevistes en profunditat: els joves que van participar a les entrevistes en 

profunditat van ser joves del grup motor i en aquest cas sobretot s’ha garantit la 

proporció en termes d’edat i de gènere. L’edat de les persones joves 

entrevistades va ser entre 14 i 35 anys. 

 

 Concurs Manlleu Jove: hi van participar 70 joves. 

o Gènere: un 49% dels participants han estat nois i un 51% noies 

o Edat: en aquestes accions la proporció ha estat  una mica més desigual 

que en el grup motor ja que el 70% dels joves participants han tingut entre 
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12 i 16 anys, el 16% entre 17 i 20 anys, el 6% entre 21 i 24 anys i gairebé 

el 9% entre 25 i 29 anys. 

o Vinculació a entitats o associacions: no es disposa d’aquesta dada per 

aquestes accions. 

o Procedència de la família d’origen: un 23% dels joves participants en 

aquestes accions procedeixen de famílies d’origen estranger. 

 

A banda del jovent de Manlleu, també ha participat a la diagnosi personal tècnic 
municipal procedent de diferents serveis: Servei de Formació, Servei d’Educació, Servei 
d’Esports, Policia de Proximitat, Serveis Territorials, Serveis Socials, Servei de Medi 
Ambient, Servei de Cultura, Servei de Participació i Servei de Joventut. 
 
En total, entre personal tècnic municipal i joves, al voltant de 100 persones han 
participat en l’elaboració de la diagnosi. La seva mirada i coneixements han 
contribuït a fer aquesta fotografia de la realitat juvenil a Manlleu que presentem a 
continuació:  

 
 
2.3 RESULTATS DE LA DIAGNOSI 
 
2.3.1 CONTEXT, TRETS SOCIODEMOGRÀFICS I REALITAT TERRITORIAL 
 
Manlleu és un municipi de la comarca d’Osona. Té una població de 20.007 habitants (el 
2017), una extensió de 17.2 km2 i una densitat de població de 1163.1 habitants per km2.  
 
Pel que fa a la població jove, el 2017 hi havia 3945 joves entre 12 i 29 anys, xifra que 
representava el 19.7% de la població del municipi. Amb un augment de població 
continuat des de 1998, Manlleu arriba al seu màxim de població el 2009, amb 20647 
habitants. A partir d’aquest any es produeix  un lleuger descens fins a arribar als 20007 
habitants l’any 2017. En aquest període de temps, 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. Durant aquest període s’ha passat del 23.8% de 
població juvenil 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%). 
 
També és important ressaltar que gairebé un 24% de la població juvenil procedeix de 
família d’origen estranger. Aquest percentatge és força alt si el comparem amb el de la 
comarca (17.4%) i amb el de Catalunya (19%). Tanmateix, cal tenir present que el 68.2% 
dels joves que hi ha a la ciutat són nascuts a Catalunya. 
 
Pel que fa a la distribució territorial de la població, la ciutat de Manlleu està formada per 
14 barris força heterogenis. El barri que té una major població és el de l’Erm, que 
concentra el 30.5% de la població. Al mateix temps aquest barri és el que presenta una 
major proporció de població de 0 a 16 anys, amb un 23.3% d’aquesta franja d’edat. 
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Pel que fa al PIB per habitant, les últimes dades disponibles són de 2015 i en el cas de 
Manlleu és de 18.400€ anuals. Se situa en 61.08 punts, 30 per sota de la mitjana de la 
província de Barcelona. 
 
2.3.2  LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE JOVENTUT  
 
El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 de l’Ajuntament de Manlleu estableix, en marc 
de l’Eix II. Atenció a les Persones – Foment de la cultura, l’educació i l’esport per a la 
qualitat de vida, l’objectiu de prioritzar les polítiques de joventut en els àmbits de 
l’educació, l’ocupació i l’ integració social. 
 
Durant el mandat 2015-2019 no ha existit una estructura tècnica del Servei de Joventut 
que hagi liderat les polítiques de joventut sinó que aquestes s’han portat a terme des 
dels diferents serveis municipals que d’alguna manera o altra treballen amb la població 
juvenil. Per altra banda tampoc hi ha cap figura de dinamització juvenil ni equip 
educadors de carrer.  
 
Les actuacions juvenils liderades des del servei de joventut han estat l’organització de 
la trobada anual de delegats i delegades de secundària, la coordinació de la participació 
de l’alumnat de secundària de Manlleu a les Jornades Càpsula organitzades pel Consell 
Comarcal i l’organització del casal d’estiu municipal. També s’ha col·laborat amb el 
servei d’esports en l’organització del casal d’estiu esportiu per joves. 
 
Pel que fa a recursos infraestructurals, Manlleu no disposa de cap espai o equipament 
de referència i específic en l’àmbit de la joventut. 

 
 
2.3.3  ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL I DE LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT  
 
Les necessitats o mancances detectades durant la diagnosi s’han organitzat de cara al 
disseny 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.  

 
A continuació es detalla què ens diuen les dades estadístiques, quines actuacions 
s’estan fent actualment des de l’ Ajuntament i quines són les necessitats i mancances 
detectades per cada un d’aquests àmbits temàtics. 
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ÀMBIT TEMÀTIC: OCI I CULTURA. 
 
Què ens diuen les dades? 
Segon el Pla Municipal de Drogodependències 2017-2020 de Manlleu, les preferències 

d’oci són diferent segons l’edat. En general els joves de totes les edats comparteixen 

que majoritàriament els agrada passar el seu temps lliure amb els amics i fer ús de les 

xarxes socials. Tanmateix, dels 14 als 19 anys prefereixen els escoltar música i per 

contra no els agrada anar d’excursió, anar al cinema o llegir. Pel que fa als joves més 

grans, els de 19 a 34 anys, prefereixen passar temps amb la família i el que menys els 

agrada és anar al cinema, jugar a vídeojocs o anar de compres. 

Si fem l’anàlisi per sexes, ens adonem que les dones prefereixen anar de compres, llegir 

o estar amb la família i que els homes prefereixen escoltar música, sortir de festa i jugar 

a vídeojocs. 

Els espais d’oci i culturals que hi ha a Manlleu no són específicament juvenils tot i que 

els joves també en fan ús. 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. 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. 

Com a espai jove específicament juvenil en l’àmbit públic hi ha el del Casal Cívic 

Frederica Montseny, de la Generalitat de Catalunya, i que acull un nombre reduït de 

joves-adolescents del barri de l’Erm. Aquest espai té connexió wifi gratuïta i esdevé un 

espai de trobada pel jovent en general. 

També hi ha Fes-te Jove, que és un espai d’oci i de trobada, auto-organitzat i que 

funciona assembleàriament.  Durant la Festa Major organitza diferents tipus d’activitats 

juvenils amb el suport de l’ajuntament i mobilitza un nombre molt important de joves 

(milers).  

Dins l’oferta d’oci per a joves també hi ha el Casal Boira Baixa, l’Agrupament Escolta 

Arrels i l’Esplai de l’Església Evangèlica Baptista. 

 
Què s’està fent des de l’Ajuntament? 
Des del Servei de Cultura s’està donant suport a través de convenis de col·laboració a 
19 entitats culturals (n’hi ha 29). També se’ls dóna suport en la cessió de material i 
infraestructures en l’organització de les seves pròpies activitats i es gestionen les 
instal·lacions i equipaments culturals municipals com la Casa de Cultura de Can Puget, 
l’Espai Can Patalarga i la Sala d’Actes-Teatre de l’escola Puig-Agut. 
 
A nivell de gestió cultural es promouen diferents projectes propis, tot i que cap adreçat 
específicament a la població juvenil: concurs de pintura ràpida, premi de narrativa ciutat 
de Manlleu, Cicle de Jazz de Manlleu, la Primavera (en)cantada – Manlleu Porta Cua, 
Diada de Sant Jordi, Festa Major, Festival de Curtmetratges i la Subhasta de quadres.  
 
Per altra banda el Servei de Cultura col·labora en l’organització de dues festes 
vinculades a la Festa Major: la Festa del Serpent, organitzada per una coordinadora 
d’entitats, i la Fes-te Jove, organitzada per una entitat juvenil. 
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Finalment, gestiona l’agenda cultural municipal, que és una base de dades actualitzada 
de les activitats i actes culturals de la ciutat, tant propis com organitzat per entitats o 
tercers. 
 
Quines són les mancances detectades a la diagnosi? 
Els i les joves participants a la diagnosi destaquen que no hi ha un espai ni un 

equipament per a joves. Consideren que no hi ha massa coses a fer i que 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. Es reuneixen a Xauxa a les nits i a l’embarcador i a la piscina a 

l’estiu però consideren que no hi ha suficients espais de reunió ni de festa. 

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. 

Per altra banda la diagnosi també fa emergir que entre els joves de 14 a 20 anys està 

molt arrelat el lloguer de locals de colles. 

També destaquen la manca d’oci i d’activitats proposades per l’Ajuntament , tot i que 

consideren que l’ajuntament mai posa impediments a l’hora de donar suport a propostes 

presentades pels joves.  

Pel que fa a les iniciatives artístiques en general consideren que moltes no es posen en 

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

que hi ha una disfuncionalitat entre el ritme dels joves i el de l’administració i això els 

dóna la sensació que fa que moltes iniciatives no acabin de fructificar. 

 

ÀMBIT TEMÀTIC: MULTICULTURALITAT 
 
Què ens 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 s’està fent des de l’Ajuntament? 
Durant un temps hi ha haver un equip d’educadors de carrer, que va desaparèixer amb 
la vinguda de la crisi i la retirada de suport econòmic per a la seva contractació. 
 
Actualment hi ha una figura tècnica d’estructura encarregada del Pla de Gestió de la 
Diversitat en tota la seva amplitud. En aquests moments aquest Pla s’està redefinint 
amb vistes a elaborar una nova diagnosi i a establir uns nous objectius generals per 
abordar la diversitat de manera global.  
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Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
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 els joves 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. 

Es considera que caldria ampliar i millorar les polítiques de diversitat i enfocar-les amb 

especial atenció a la inclusió i participació del jovent d’origen estranger. També es creu 

convenient potenciar la pedagogia del respecte i potenciar la diversitat com una riquesa 

o bé en sí mateix. 

ÀMBIT TEMÀTIC: ESPORTS  
 
Què diuen les dades? 
Menys del 40% dels joves de Catalunya 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 que hi ha a Manlleu són el pavelló, la piscina i el camp 
de futbol. La gestió d’aquests equipaments és municipal i directa. 
 
A banda dels equipaments esportius, 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. 
 
El rocòdrom és un espai municipal gestionat per una entitat (Grup Excursionista de 
Manlleu). Pel que fa als espais  d’aparells de gimnàstica, destaca que el que hi ha al 
passeig del Ter al costat de les pistes d’atletisme és un espai sobre utilitzat per a la 
pràctica esportiva. 
 
Què s’està fent des de l’Ajuntament?  
Des del servei d’esports es treballa per gestionar i millorar els equipaments municipals i 
les activitats que ofereixen: cursets, torneigs, etc. També es dona suport a les entitats i 
clubs esportius en l’organització de les seves activitats, implementar i potenciar 
programes esportius per a la millora de la salut i la integració social amb tres projectes 
adreçats específicament a la població juvenil: programes d’integració per joves 
implementats conjuntament amb l’àrea de serveis socials, beques esportives a joves en 
risc d’exclusió social i en l’organització d’un casal d’estiu esportiu municipal  per a joves 
conjuntament amb el servei de joventut i serveis socials. 
 
També es col·labora amb els centres educatius escolars en la implementació de 
programes d’esport en horari escolar i s’organitzen activitats esportives adreçades al 
conjunt de la població com la Festa de l’Esport, reconeixements al mèrit esportiu o es 
col·labora en l’acollida d’esdeveniments esportius de rellevància com la Copa d’Espanya 
de ciclocròs, la Bicicims, la 97a Volta ciclista Catalunya, curses atlètiques o el ral·li 
Osona de clàssics. 
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Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
Es considera que hi ha una gran oferta d’esports al municipi, sobretot de futbol tot i que 
també destaquen l’oferta en 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 
federada per la despesa que suposa.  

Com a espais esportius no convencionals que utilitzen els i les joves destaquen: la pista 
descoberta, l’skate park i l’entorn natural del passeig del Ter. Es posa de manifest que 
si bé existeixen aquests espais i són un valor afegit en positiu, aquests espais no són 
suficients ja que estan massa utilitzats i solen estar ocupats.  

Es considera que l’oferta esportiva és bona i els joves valoren positivament practicar 
esport. No obstant, comenten que l’oferta esportiva es podria millorar sobretot creant 
nous espais com pistes esportives o espais d’exercicis específicament juvenils, ampliant 
els horaris dels equipaments existents i programant activitats esportives per a la gent 
jove.  

ÀMBIT TEMÀTIC: HÀBITS SALUDABLES I IGUALTAT 
 
Què diuen les dades? 
Segons el Pla Municipal de Prevenció de les Drogodependències 2017-2020 de 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 varien segons la franja d’edat: els preferits de la població de 14 a 
19 anys per consumir alcohol, tabac i cànnabis són concerts, festivals i el carrer. Els 
llocs on menys consumeixen són als instituts i als centres cívics. No obstant, 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 
centres educatius. 

Pel que fa a les relacions sexuals de risc no es disposa de dades específiques sobre de 
la població jove de Manlleu. L’única dada disponible és 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 gran 
proporció 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. 

Què s’està fent des de l’Ajuntament?  
Existeix un Pla Municipal per a la Prevenció de les Drogodependències 2017-2020 que 
es porta des de l’Àrea de Salut Pública i Consum. en aquest marc, s’han fet accions de 
difusió d’aquest pla, un consultori i la divulgació als mitjans de comunicació local de 29 
consultes i respostes durant el període maig-desembre 2017. També s’han realitzat 2 
representacions teatrals adreçades a l’alumnat dels centres de secundària del municipi, 
5 tallers de prevenció del consum de cànnabis, 4 tallers de prevenció del consum de 
drogues i 30 tallers als instituts sobre prevenció de consum d’alcohol i de tabac.  
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A més, s’ha realitzat una exposició en el marc de la IV Setmana de sensibilització sobre 
els riscos del consum d’alcohol i un concurs de pòsters de sensibilització sobre els riscos 
associats al consum d’alcohol. 

Dins de l’àmbit de promoció de la salut s’han programat diferents tallers als centres de 
secundària sobre alimentació saludable, hàbits alimentaris, acceptació personal, gestió 
de les emocions, educació sexual i habilitats socials. També hi ha el Programa Salut i 
Escola que s’organitza des del servei d’educació i consisteix en personal especialitzat 
de l’àmbit sanitari que té presencia setmanal en els centres educatius i ofereix atenció 
personalitzada als alumnes de secundària que ho sol·liciten. 
 
Pel que fa l’abordatge de temes com el bullying es fa a través de la trobada de delegats 

de secundària que s’organitza des del servei de joventut. Aquesta trobada té una durada 

d’un matí i permet treballar la temàtica tot i que de manera molt breu i amb poca 

profunditat i continuïtat. 

Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
Pel que fa a la igualtat, força  joves consideren que, si bé les xarxes socials han fet 

augmentar l’assetjament en general, les relacions irrespectuoses no es traslladen al 

carrer. En general no es detecten situacions de violència masclista; per contra si que es 

detecten situacions de bullying però no amb violència física. 

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. També consideren que les xerrades de 

prevenció i sensibilització que es duen a terme no són suficients i que se n’haurien de 

fer més, sobretot potenciant la prevenció entre els més joves. 

Respecte a les relacions sexuals de risc en general no saben què respondre però no 
consideren que hi hagi una conducta de risc especialment elevada a Manlleu. 
 
ÀMBIT TEMÀTIC: PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 
Què diuen les dades? 
El percentatge de joves associats a Catalunya és inferior al 10%. 

Dins el teixit associatiu de Manlleu només hi ha entitats formades exclusivament per 
joves: Casal Boira Baixa i AEIG Arrels. També hi ha el col·lectiu Fes-te Jove, que 
jurídicament no és una entitat però funciona com a tal i durant la Festa Major mobilitza 
un nombre molt important de joves. 

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

 
Què s’està fent des de l’Ajuntament?  
Des del servei de participació es lidera el programa comunitari Temps x Temps, la 

cavalcada de Reis, el portal d’entitats, el nou web de participació, el Consell de la 

Infància de Manlleu i la posada en marxa de diferents actuacions participatives 

adreçades al conjunt de la població. No hi ha actuacions de participació adreçades 

específicament al col·lectiu juvenil més enllà de l’elaboració del Pla Local de Joves, que 
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es lidera des del servei de Joventut. El contacte amb les entitats juvenils també es lidera 

des del servei de joventut. 

Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
Hi ha un sentiment majoritari que costa que el jovent s’impliqui en les dinàmiques 

culturals i socials del poble. Es considera que sempre són els mateixos joves els que 

participen i que hi ha una implicació molt gran de les entitats però no del jove a títol 

individual. Creuen que és necessari fomentar la cultura participativa per motivar i 

augmentar la implicació de la resta de joves. 

Es posa 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.  

Opinen que 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. Consideren que aquesta baixa participació és 

conseqüència de la falta d’activitats o accions que puguin dur a terme els joves i que la  

cohesió dels joves augmentaria o milloraria si poguessin organitzar activitats o accions 

ells mateixos.  

També apunten que caldria millorar la difusió/comunicació de les polítiques municipals 

per arribar a tot el jovent i que cal repensar i millorar la manera com es comuniquen les 

coses. 

Una part important del jovent té un sentiment molt gran de pertinença i orgull cap a 

Manlleu però això no es tradueix en una implicació en els afers del municipi. 

 
ÀMBIT TEMÀTIC: EDUCACIÓ 
 
Què diuen les dades? 
L’ índex de joves que assoleixen l’educació secundària a Manlleu és alt (90%). Al mateix 
temps, però, la ràtio de fracàs escolar en estudis post-obligatoris també és elevada. 
 
Un cop obtinguda l’ESO: 

- Un 47% dels joves empadronats a Manlleu passen a estudiar batxillerat, tot 

i que no hi ha dades disponibles sobre quants l’acaben. La mitjana de 

Catalunya d’alumnes que obtenen ESO i van a estudiar batxillerat és del 

62%. 

- Un 45,6% dels joves empadronats a Manlleu van a estudiar CFGM. La 

mitjana a Catalunya és del 39%. 

Pel que fa als alumnes empadronats a Manlleu que van a estudiar un CFGM, un 19% 
ho fan a un centre del municipi i el 27% restant marxen a estudiar el cicle fora de la 
ciutat. 
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Hi ha més oferta privada que pública d’estudis post-obligatoris (batxillerat, CFGM i 
CFGS), més del doble. 
 
Els costos de transport d’un alumne que estudia un 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. 
 
El 60% de la població de Manlleu té uns ingressos per sota dels 18.000€. Falta de 
recursos per costejar els estudis. 
 
Què s’està fent des de l’Ajuntament?  
Suport a estudis post-obligatoris: suport en la tramitació de beques per a estudis post-
obligatoris. Projecte adreçat a joves majors de 16 anys. 
Reforç escolar adreçat a alumnes de primer curs de batxillerat i impartit per persones 
voluntàries de Creu Roja. 
 
Prevenció de l’abandonament escolar a partir de les accions següents: acompanyament 
i orientació a la transició als estudis post-obligatoris amb jornades i tallers adreçats als 
alumnes i recursos adreçats a les famílies; treball en xarxa entre tots els agents del 
territori a través d’un protocol de derivació dels alumnes amb risc d’abandonament 
escolar prematur al servei d’ocupació i formació de l’OPE; programes de diversificació 
curricular com Colònies La Descoberta. 
 
Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
Es considera que l’oferta educativa obligatòria és àmplia i suficient per les dimensions 
del municipi i que és de bona qualitat, està molt ben valorada. No obstant, es detecta 
que a partir d’ ESO l’oferta educativa i formativa del municipi és reduïda. Els joves tenen 
assumit que per seguir estudiant han de marxar fora de Manlleu.  
 
Els recursos d’orientació acadèmica existents al municipi no són suficients. Es constata 
que, tot i existir, pocs joves tenen coneixement del servei d’orientació acadèmica 
municipal vinculat a l’OPE i de les activitats que organitza o en les que col·labora – com 
les Jornades Càpsula o els programes de promoció de l’ocupació lligats a cicles en els 
que es proposen pràctiques a empreses -, i encara en són menys els que l’utilitzen. Si 
que tenen coneixement dels serveis d’orientació dels seus centres educatius. 
 
La diagnosi també apunta que alguns col·lectius de gent jove estan desmotivats per 
seguir en el sistema educatiu, fet que provoca que es produeixi un elevat fracàs escolar 
en estudis post-obligatoris. Aquesta desmotivació afectaria sobretot al col·lectiu d’origen 
estranger. La manca d’oferta d’educació no formal i d’oferta d’educació artística, musical 
etc. no ajuda a combatre aquesta apatia. Entre la gent jove hi ha la percepció que l’oferta 
formativa podria ser més àmplia. 
 
ÀMBIT TEMÀTIC: 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. 1 de cada 5 
persones aturades a Manlleu (un 22% aproximadament) té entre 16 i 34 anys. 
 
La taxa de joves aturats (16 a 29 anys) al municipi és del 10,7% i està per sobre de la 
d’Osona (8.14%) i la de Catalunya (9.39%). Si s’analitza l’atur juvenil per franges d’edat, 
la més elevada la trobem entre els joves menors de 25 anys, amb un 17.7%. 
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Tot i la situació, s’observa una tendència cap a la reducció de la taxa d’atur. A partir de 
2013 s’observa un increment de les contractacions i més de la meitat de les 
contractacions que es fan són a persones entre 16 i 29 anys 
 
Què s’està fent des de l’Ajuntament? 
Les polítiques d’ocupació juvenil es defineixen des de l’Oficina de Promoció Econòmica 
a partir de tres línies d’actuació que es desenvolupen a través de diferents accions, 
projectes i programes: 

 Foment de la contractació: 

a. Treball als barris, tot i que és un programa general i no específicament 

juvenil (que també). 

b. Fem ocupació. Contractació per un mínim de 6 mesos i formació a mida 

adreçat a joves de 18 a 29 anys que tenen l’ESO, CFGM, Batxillerat. 

c. Contracte en pràctiques de Garantia Juvenil. Contracte de 6 mesos en 

pràctiques en una empresa adreçat a joves de 16 a 29 anys que no 

estudien ni treballen i que estan apuntats a la borsa de Garantia Juvenil. 

 

 Foment de la formació: 

a. Aula Mentor 

b. Programa de Noves Oportunitats. Adreçat a joves que com a màxim 

tinguin l’ESO i que no estudiïn ni treballin i que estiguin apuntats a la 

Garantia Juvenil.  

c. Fàbrica d’Impuls a la Innovació. 

d. Youth on the Move. Projecte dut a terme conjuntament amb Projecte 

Aurora i Serveis Socials per al foment de la mobilitat internacional i la 

inserció laboral. 

e. Formació ocupacional. 

 

 Assessorament/orientació (serveis generals, no específicament juvenils): 

a. Emprenedoria 

b. Borsa de treball 

c. Feinateca: recerca activa de feina 

 
Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
La feina és sens dubte un dels temes que més preocupa als joves. Tot i que les dades 
estadístiques mostren una tendència a la baixa de l’atur juvenil, hi ha un consens 
generalitzat entre les persones joves sobre la dificultat que té la gent jove per treballar 
al municipi.  
 
Es considera que mentre estan estudiant, els és fàcil als joves trobar feina. Tanmateix 
hi ha l’opinió força estesa que és difícil trobar una feina estable i digna al municipi però 
que, si es té en compte el conjunt del territori, les possibilitats augmenten. 
 
També s’apunta a l’existència d’una disfunció entre la formació que s’ofereix al municipi 
i el perfil de persones treballadores que necessita el sector industrial i que això provoca 
una dificultat afegida en la inserció laboral dels joves. 
 
Malgrat tot, hi ha la consciència que Manlleu no escapa a la tendència global i que per 
això les principals feines a les que opta la gent jove són precàries, amb sous baixos, 
molta flexibilitat i temporals. Les feines a les que pot accedir la gent jove són de baixa 
qualificació professional i no sempre s’ajusten a les seves aspiracions. 



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 20 

 

 

La diagnosi també ha posat de manifest que 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. En 
aquest sentit, es troben a faltar polítiques laborals i de sensibilització per millorar la 
integració del jovent en el món laboral i s’apunta a la falta zones amb wifi gratuït i de 
qualitat ja que ho consideren una eina imprescindible per al desenvolupament personal. 
 
També s’apunta que els joves amb formació tècnica tenen mancances de formació en 
habilitats més transversals com fer el currículum, parlar en públic, informàtica etc. i es 
posa de relleu la importància de que les administracions ofereixin aquest tipus de 
formació. 
 
S’observa una manca d’oferta de feina per joves que finalitzen l’escola especialitzada i 
un incipient interès i demanda sobre temes de foment de l’emprenedoria i ajuts per a 
joves emprenedors. Finalment es constata la necessitat de realitzar un esforç extra per 
tal de que les accions iniciades a través del Pla arribin als joves interessats/des. 

 
ÀMBIT TEMÀTIC: HABITATGE 
 
Què diuen les dades? 
El procés d’emancipació, conjuntament amb la transició al mercat laboral, constitueix un 
dels reptes més difícils en la transició dels joves a la vida adulta. No obstant, no hi ha 
dades disponibles sobre el nombre de joves de Manlleu que estan emancipats.  
 
Si que es disposa de dades sobre habitatges principals, secundaris i buits. El 
percentatge d’habitatges principals i habitatges buits a Manlleu són significativament 
superiors al d’Osona i notablement als de Catalunya.  
 
Pel que fa al règim de tinença dels habitatges, el percentatge de pisos en lloguer en 
relació a tots els habitatges principals és significativament inferior al de la comarca i al 
de Catalunya, sent del 14.9% a Manlleu enfront del 19% de la comarca i del 19,8% del 
país.  
 
Tot i que es produeix un increment dels nous contractes de lloguer, la mitjana de 
contractes de lloguer que es fa a Manlleu encara 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 s’està fent des de l’Ajuntament? 
Abordatge de les ocupacions irregulars i dels pisos buits. 
Derivació de les ajudes de lloguer al Consell Comarcal. 
 
Quines són les necessitats o mancances detectades a la diagnosi? 
Es destaca la manca d’oferta d’habitatges de lloguer i l’elevat preu d’aquests i es 
considera que això fa que el jovent hagi de marxar de Manlleu. 
 
També es detecta que hi ha certs prejudicis per part dels propietaris dels habitatges  a 
l’hora de llogar-los a gent jove per por a conflictes: soroll, incivisme etc.  
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. 

 



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 21 

 

 

2.1. CONCLUSIONS  

 
Amb tota la informació recollida i analitzada a la diagnosi, s’ha realitzat una matriu DAFO 
amb l’objectiu de mostrar de forma sintètica la realitat juvenil de Manlleu. En aquesta 
matriu s’han recollit les debilitats i fortaleses detectades respecte a la realitat juvenil i les 
polítiques de joventut municipals expressades per les diferents persones participants a 
la diagnosi, així com els factors de caire extern que poden actuar com a amenaces o 
oportunitats en el desenvolupament del propi Pla Local de Joventut 2020-2022. 
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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. 
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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. 
Tot 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. 
 
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 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. 

 

 

2.2. ORIENTACIONS PER AL DISSENY 

 

A partir de tot allò exposat en aquest document fins al moment, 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 
 
 
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 cohesió 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: 
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 Crear un espai que pugui esdevenir un lloc de trobada de la gent jove al municipi 
i on el jovent també hi pugui realitzar/organitzar activitats que siguin del seu 
interès. 

 Elaborar una programació estable d’activitats adreçades específicament al 
jovent posant atenció a les diferents franges d’edat. 

 Millorar l’oferta d’oci nocturn per a joves. 

 Potenciar el treball inter-departamental pel que fa a l’organització d’activitats 
adreçades als joves.  

 Instal·lar diversos punts WI-FI en zones del municipi i, especialment, a l’espai 
jove.  
 

 
Esport, hàbits saludables i relacions respectuoses. 
Per tal de millorar els hàbits saludables dels joves es proposen les següents accions: 
 

 Promoure l’esport i l’activitat física entre la gent jove en totes les seves vessants, 
posant en valor pràctiques d’esport inclusiu i alternatiu així com també activitats 
a l’aire lliure.  

 Establir estratègies per a que els joves amb pocs recursos puguin participar de 
les entitats esportives i que aquestes esdevinguin socialment més inclusives. 

 Fomentar i promoure l’esport femení. 

 Crear nous espais per fer exercici a l’exterior i ampliar els horaris d’accés a les 
pistes existents. 

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

 Treballar per la igualtat efectiva entre les persones joves i per l’establiment de 
relacions igualitàries, posant en valor la diversitat i l’acceptació de la diferència 
entre els mateixos joves 

 Treballar la igualtat d’oportunitats dels i les joves vers els altres col·lectius posant 
en marxa eines, serveis i recursos que la facilitin i evitin situacions d’exclusió 
social. 

 Generar una imatge positiva del col·lectiu jove i de la seva diversitat amb vistes 
a millorar el seu benestar dins la societat.  

 
 
Participació i cohesió social. 
Tot i que Manlleu és un municipi en el que les entitats participen de forma activa en la 
dinàmica cultural i d’oci, segons les percepcions del i les joves que han participat en la 
diagnosi, encara falta millorar la presència dels joves a títol individual. En aquest sentit, 
es proposen les següents línies d’acció:   
 

 Crear una estructura tècnica de joventut estable en el temps que es constitueixi 
com a referent clar al que el jovent es pugui adreçar. Aquesta estructura tècnica 
estaria formada per tres elements que, per una banda, orientarien la seva activitat 
a facilitar i millorar la relació entre el col·lectiu jove i l’administració i, per l’altra, 
entre els mateixos/es joves: una figura tècnica, una figura de dinamització cultural 
que doni suport als projectes culturals d’iniciativa juvenil i educadors o 
educadores de carrer. 

 Millorar la comunicació entre joves i ajuntament creant nous canals de 
comunicació específics que s’adaptin als canals de comunicació utilitzats pels 
joves. Millorar els canals que ja hi ha.  

 Establir noves vies de comunicació informals que permetin assegurar que les 
activitats juvenils arribin al màxim número possible de joves. 
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 Establir vies formals de col·laboració entre els/les joves i l’administració establint 
reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions sobre la marxa del PLJ, etc..    

 
  
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: 

 Ampliar i diversificar l’oferta formativa a partir de l’ESO i també l’oferta educativa 
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. 

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

 Establir mecanismes de suport als joves que volen estudiar estudis superiors però 
no poden fer front a la matriculació i/o al transport en el cas que estudiïn fora de 
Manlleu.  

 
 
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.  

 Establir i ampliar les ajudes destinades a les persones joves emprenedores.   

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

 Preveure la possibilitat de crear plans ocupacionals municipals adreçats 
específicament a joves.   
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3. El disseny del Pla Local de Joves  

Entenem el Pla Local de Joves com un instrument de planificació estratègica que 

planteja uns objectius prioritaris que serveixin per transformar o millorar una situació 

inicial o punt de partida.   

 

La planificació, doncs, esdevé una eina per pensar on volem arribar i com ho volem (o 

ho podem) fer. Això vol dir que, a l’hora de planificar el conjunt d’accions que volem tirar 

endavant, no podem perdre de vista tres elements i alinear-los per assolir els objectius 

desitjats: 

 

 La missió, visió i valors del Servei de Joventut. 

 Quins són els recursos existents i les potencialitats de l’Ajuntament.  

 La participació juvenil és una part essencial de l’ elaboració d’aquest Pla Local.  

Per tant, a l’hora de planificar actuacions, tampoc es pot perdre de vista les 

voluntats i necessitats expressades pels i les joves de la ciutat. 

Tanmateix, aquesta planificació estratègica no és aliena a la conjuntura econòmica i als 

efectes d’aquesta sobre els pressupostos municipals. Així doncs, i amb vistes a 

dissenyar un pla eficient i realista, es fa necessari planificar tenint també present quines 

són les competències municipals així com els recursos disponibles.  

 

Dit això, per saber on volem i podem arribar, primer hem de saber quina és la realitat 

que tenim al davant.  Per tant, el punt de partida no pot ser cap altre que les conclusions 

de la diagnosi. Aquesta serà la base per formular actuacions que ens permetin assolir 

els canvis desitjats ja que posa de manifest les problemàtiques o necessitats detectades, 

les causes que s’han identificat i les oportunitats que es deriven d’aquesta situació. 

 

El disseny ens permet definir com seran, com i amb quins recursos s’implementaran les 

polítiques de joventut els propers anys. El punt de partida del disseny són els dos eixos 

d’actuació definits a partir de les conclusions de la diagnosi, que al seu temps estan 

formats per uns àmbits temàtics que han vingut definits per les necessitats expressades 

pels i les joves participants durant la diagnosi. 

 

El disseny s’ha portat a terme entre els mesos de novembre de 2018 i febrer de 2019. 

La informació per a l’elaboració del disseny de les actuacions en matèria de joventut 

s’ha obtingut a partir de diferents mecanismes: 

 

 Formulari online al web participa.manlleu.cat.  

 Cafè-tertúlia amb joves del municipi i tècnics/es municipals dels diferents àmbits. 

 Sessions de treball amb el personal tècnic municipal. 

 Sessions de treball amb els regidors i regidores municipals. 
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3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS (REGIDORIA DE JOVENTUT) 

 

Abans de començar a planificar actuacions concretes en l’àmbit de la joventut, és 

convenient definir un marc d’acció més ampli dins el qual ubicar-les i dotar-les de sentit 

i coherència. Aquest marc es presenta a continuació a partir de tres elements: la missió, 

la visió i els valors del Servei de Joventut. 

 

La missió del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Manlleu consisteix a millorar la 

qualitat de vida del jovent de la ciutat proporcionant-li uns serveis de qualitat i proximitat 

que cobreixin les seves necessitats i que:  

 L’acompanyin en el seu procés de transició cap a la vida adulta atenent a la 

diversitat de formes i models de vida existents per a que pugui desenvolupar el 

seu propi projecte vital amb autonomia a la seva ciutat. 

 L’apoderin fomentant el seu paper actiu com a agent del canvi social impulsant 

la seva participació en la presa de decisions i donant cabuda a la seva visió del 

món dins del municipi. 

Pel que fa a la visió, el Servei de Joventut vol esdevenir un servei de referència per al 

jovent de Manlleu i una via de coneixement i contacte directe amb aquest col·lectiu. La 

seva raó de ser consistiria a canalitzar i donar sortida de forma adequada a les 

necessitats, reivindicacions i demandes del jovent de Manlleu i al mateix temps 

acompanyar-lo en els seus processos de transició cap a la vida adulta. Per fer-ho de la 

millor manera possible, el Servei de Joventut formarà part de l’Àrea de Serveis a les 

Persones i es nodrirà de l’expertesa de la resta de serveis d’aquesta àrea. Per concretar 

aquesta visió s’ha comptat amb les aportacions del personal tècnic del servei de joventut 

i del referent polític. 

Finalment, els valors que concreten aquest marc d’acció i que determinen el com tirar 

endavant la visió són els següents: la proximitat, la proactivitat, la participació, la co-

creació (construcció), l’empatia, la confiança, el coneixement i reconeixement mutu, la 

continuïtat o permanència, l’atenció a la diversitat, la mirada des de la perspectiva de 

gènere, l’especialització i l’accessibilitat. Internament, dins del propi ajuntament, també 

cal afegir el valor de la transversalitat. 

 

3.2. EIXOS ESTRATÈGICS PLJ 

 
Com ja s’ha apuntat al punt 2.2 d’aquest document, el Pla Jove de Manlleu es basa en 
els següents dos eixos: 
 
Eix 1: Diversitat, participació i cohesió social 
 
L’eix ha de focalitzar l’acció en impulsar la participació juvenil des de diferents àmbits 
per tal d’apoderar les persones joves de Manlleu: principalment des dels àmbits de la 
cultura, l’oci i la cohesió social. 
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Objectius generals: 
1. Generar i consolidar espais i metodologies participatives per i amb els i les joves i les 
entitats juvenils. 
2. Impulsar el treball en medi obert com a mecanisme per a establir vincles entre 
l’administració i les persones joves. 
3. Impulsar activitats culturals i d’oci que resultin atractives i accessibles per a les 
persones joves. 
4. Millorar la comunicació amb les persones joves. 
 
Eix 2: Transició escola-vida adulta 
 
L’eix a d’ajudar a acompanyar les persones  joves en les seves transicions a la vida 
adulta i facilitant-los els recursos i eines per tal d’ajudar-los a fer aquestes transicions 
amb el major grau d’èxit i autonomia possibles. Si bé a la diagnosi només es contempla 
la transició escola-treball, en el disseny del Pla s’amplia la transició amb la dimensió 
d’habitatge. 
 
Objectius generals: 

1. Impulsar accions per fomentar l’èxit educatiu i formatiu des d’una perspectiva 

d’Educació 360 i de noves oportunitats. 

2. Millorar les accions per fomentar l’ocupabilitat juvenil i obrir noves línies de treball 

per promoure que el jovent assoleixi les condicions econòmiques que li permetin 

desenvolupar autònomament el seu itinerari de vida. 

3. Impulsar accions per fomentar l’accés a l’habitatge. 
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4. Les propostes  

La diagnosi ens ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves de 
Manlleu a dia d’avui i les mancances que tenen. Tots aquests elements configuren el 
marc de referència pel disseny de les estratègies que han de donar resposta a les 
principals necessitats dels i les joves del municipi. 

Acabada la diagnosi, la fase del disseny és la que definirà com seran i com 
s’implementaran les polítiques de joventut al llarg dels propers anys. Com a punt de 
partida del disseny establim els dos eixos estratègics d’actuació respecte a la realitat 
juvenil del municipi comentats anteriorment. 

El disseny de les propostes del Pla Local de Joves també és un moment clau pel que fa 
a la participació juvenil. Planificar les accions i recursos per donar sortida a les 
mancances i necessitats del jovent sense comptar amb ells i elles podria ser poc eficient 
des de la perspectiva de la gestió de recursos municipals. Quin sentit podria tenir 
planificar una actuació determinada si els i les joves no li veuen cap utilitat i no en fan 
ús perquè no s’adapta a les seves necessitats? 

No obstant això, cal tenir ben present que la participació ciutadana no és una carta als 
Reis. En aquesta fase, doncs, esdevé especialment important ser realista i dissenyar 
uns recursos i actuacions juvenils que parteixin del jovent de Manlleu i que alhora siguin 
assumibles des d’una perspectiva econòmica, legal i tècnica així com políticament:  

 A nivell ciutadà és clau que s’habilitin els espais per a que el jovent pugui fer 
paleses les seves necessitats, demandes i reivindicacions a través de la 
participació ciutadana. 

 A nivell polític és essencial que s’assumeixi la responsabilitat i lideratge del Pla.  

 A nivell tècnic és bàsic que s’assumeixi la seva execució i encaix dins 
l’organització.  

Per garantir la qualitat, viabilitat i eficàcia del Pla cal que els tres actors implicats en el 
procés es coneguin i reconeguin l’un a l’altre i que arribin a un consens.  

 

4.1.DISSENY DE LA PARTICIPACIÓ 

 

Històricament a Catalunya la participació s’ha vinculat a les entitats i s’ha generat un 

vincle entre aquestes i l’administració. Si bé cal posar en valor i és indiscutible la tasca 

que han fet i fan les entitats juvenils en el territori, a l’hora de plantejar la participació en 

el Pla Local de Joves també es fa necessari tenir present dos elements: 

 

- que dins d’una mateixa entitat hi ha joves amb realitats molt diferents  ja que 

el col·lectiu juvenil és heterogeni igual que ho és la ciutadania.  

 

- que actualment en el conjunt del territori català el percentatge de joves 

associats a una entitat és força baix i se situa al voltant del 10%.  

Manlleu no escapa d’aquestes dinàmiques.  

 

Per altra banda, actualment un dels elements claus per a la qualitat de les actuacions 
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de participació ciutadana que s’impulsen rau en la presència de discursos socials 

diversos.    

 

Amb aquest teló de fons, plantejar un bon disseny de participació obliga a sortir de la 

zona de confort. És a dir: a obrir la convocatòria de participació més enllà de les entitats 

amb qui ja es té relació i posar un esforç especial per arribar al/la jove a títol individual 

generalment amb poca vinculació amb l’administració. 

Per tant, a l’hora de dissenyar la participació s’ha buscat arribar a dos tipus d’actors 

juvenils: les entitats juvenils i el/la jove a títol individual.  

S’ha adreçat especialment a la franja de 16 a 30 anys. El motiu és per la sobre 

representació de joves d’entre 12 i 16 en algunes accions concretes de la diagnosi, fet 

que ha generat una alta coneixença de les seves necessitats i propostes (principalment 

vinculades a oci). També ha vingut marcada pels 8 àmbits d’actuacions sorgits a la 

diagnosi i pel fet que un jove d’aquesta franja d’edat no acostuma a tenir preocupacions 

relacionades amb l’ocupació, l’habitatge i el seu itinerari educatiu/formatiu més enllà dels 

estudis obligatoris.  

El disseny de la participació pel que fa als mecanismes que s’han posat en marxa també 

ha vingut condicionat pel fet que no es disposa d’un espai presencial de contacte directe 

amb el jovent manlleuenc. 

Per una banda, s’ha buscat arribar a un/a jove que no forma part de cap entitat o 

associació i que, quantitativament parlant, a Manlleu és majoria. Per facilitar la 

participació especialment d’aquest perfil de jove i poder-hi accedir s’ha creat un espai 

online específic al web de participació ciutadana participa.manlleu.cat.  El web de 

participació ciutadana de l’Ajuntament de Manlleu és alhora un web i una eina de 

participació ciutadana.  En aquest cas, s’ha habilitat un formulari de propostes i s’ha 

aprofitat per fer retorn de la diagnosi ja que el/la jove participant ha pogut saber en tot 

moment què havien dit els joves participants a la diagnosi abans de fer la seva proposta. 

En aquest cas, el mecanisme ha permès buscar una participació quantitativament 

nombrosa tot i que poc deliberativa.  

La crida a la participació online s’ha realitzat a través d’un correu electrònic per part dels 

equips tècnics de cada servei referent que treballa amb joves (ocupació, educació-

centres de secundària, esports etc.) adreçat als joves amb qui té contacte i d’un correu 

electrònic general adreçat a totes les entitats de la ciutat per si hi havia algun/a jove 

interessat/da. S’ha complementat posant un esforç especial a les xarxes socials, tant a 

Instagram com a Twitter o a Facebook. La crida s’ha fet des dels perfils generals de 

l’Ajuntament així com des dels perfils de que disposa el Servei de Joventut, tot i que cal 

aclarir que no són perfils exclusius de joventut sinó compartits amb altres serveis de 

l’Àrea de Serveis a les Persones com seria educació, esports, cultura etc.  

Complementàriament al mecanisme online, s’han fet diferents sessions presencials 

adreçades a perfils diferents de joves.  

Per una banda, s’ha fet una sessió amb joves majors de 16 anys que no han graduat 

l’ESO i que formen part d’un projecte de Noves Oportunitats Educatives.  

http://participa.manlleu.cat/pl1/processos-oberts/id8/pla-local-de-joves.htm
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També s’ha programat una sessió amb el jovent que acostuma a formar part del projecte 

de Patis Oberts, liderat pel Servei d’Educació. Es tracta de l’obertura del pati de l’escola 

Puig-Agut, ubicada al barri amb més població de Manlleu – l’Erm- per a que la infància 

i el jovent en pugui fer ús lliurement fora de l’horari escolar (però dins l’horari d’obertura) 

i sota la supervisió d’un equip de monitors. Aquest projecte es posa en marxa a l’abril 

fins el novembre, coincidint amb els mesos de menys fred, i l’horari d’obertura del pati 

és progressiu conforme avança el bon temps (arribant a ser dels set dies de la setmana 

durant el període de vacances escolars d’estiu). D’acord amb el calendari propi del Pla 

Local de Joves, la sessió estava prevista durant dos caps de setmana del mes de 

novembre i en cap dels dos casos es va poder portar a terme degut a la pluja. 

En paral·lel s’ha previst fer una sessió amb l’alumnat del Programa de Formació i 

Inserció - Programa de Transició al Treball. La sessió estava prevista pel dia 29 de 

novembre i va coincidir amb una jornada de vaga a l’ensenyament públic, raó per la qual 

no s’ha pogut dur a terme. 

Per altra banda s’ha buscat arribar al jovent associat perquè acostuma a estar format 

per persones motivades i amb ganes o desig de participar. Alhora són persones que 

tenen les habilitats participatives desenvolupades (perquè tenen l’hàbit de participar) i 

el coneixement de com ho poden fer (on s’han d’adreçar, quins espais hi ha, amb qui 

han de parlar per saber com pot participar etc.). En la mateixa línia, s’ha buscat la 

participació del jove que durant la fase de diagnosi ha format part del grup motor. 

Pensant en aquest perfil de jove, i com a complement al mecanisme anterior, s’ha creat 

un espai deliberatiu de construcció col·lectiva de propostes en forma de cafè-tertúlia. 

S’han creat 8 taules d’acord amb cada un dels àmbits temàtics que van sorgir a la 

diagnosi i els/les joves participants han anat passant per cada una de les taules. Allà els 

ha esperat un tècnic o tècnica municipal especialista de cada un dels àmbits. Aquest/a, 

els ha fet el retorn del que havia sortit a la diagnosi respecte a aquell tema, els 

proporcionat informació sobre les dades existents i també sobre les actuacions que 

l’ajuntament està duent a terme. A partir d’aquesta base de coneixement els i les joves 

han fet les seves propostes. 

En aquest cas, la crida a la participació s’ha fet per correu electrònic i també a través de 

contactes personalitzats des del Servei de Joventut via telèfon mòbil o en persona i s’ha 

adreçat especialment a les tres entitats juvenils i als joves participants al grup motor de 

la diagnosi. Pel que fa a les entitats, se’ls ha demanat que a més d’assistir a la sessió 

poguessin contribuir a difondre la convocatòria entre els seus joves associats. 

És important deixar constància que, si bé s’han creat mecanismes diferents pensant en 

tipus de joves diferents, en tot moment les convocatòries l’espai online i al cafè-tertúlia 

han estat obertes al conjunt del jovent de Manlleu i a qualsevol jove que hi volgués 

participar.  

També és interessant fer palès que, tot i que la campanya de comunicació ha interpel·lat 

al jovent directament, és la primera vegada que s’ha fet una crida a la participació juvenil 

des del Servei de Joventut.   

Les necessitats expressades pels i les joves durant la diagnosi poden portar implícita 

una proposta o vàries ja que sovint necessitat i proposta són dues cares de la mateixa 
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moneda. Per tant, en aquest apartat també s’inclouen les propostes sorgides durant la 

diagnosi.   

 

4.2. PROPOSTES 

 

En total, s’ha implicat a 118 joves en l’elaboració de les propostes del Pla Local de Joves 

de Manlleu. Pel que fa al perfil dels i les joves participants s’ha garantit la diversitat en 

totes les actuacions: 

 

 En quant a la procedència de la família d’origen: entre un 15% i un 30% segons 

l’actuació.  

 

 En quant al gènere: entre un 40% i un 51% de noies i entre un 49% i un 60% de 

nois, segons l’actuació. 

 

 En quant a l’edat: entre 12 i 30 anys, segons l’actuació i comptat amb una 

aportació d’una persona jove de 35 anys que va voler participar tot i no estar 

inicialment cridada a fer-ho. 

 

A continuació es presenten les propostes recollides durant la diagnosi i la fase de 

disseny. Estan organitzades per eixos, àmbits temàtics i procedència: jovent, personal 

tècnic municipal, regidors i regidores/equip de govern. 

 

Hi consten les propostes rebudes agrupades per idees. S’han inclòs aquelles que són 

de competència municipal o que són competència d’altres administracions però sobre 

les quals l’ajuntament hi pot incidir. Les propostes no realistes o bé inadequades s’han 

descartat. El conjunt de les propostes fetes pel jovent de Manlleu es recull a l’annex 2. 
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PROPOSTES REALITZADES PEL JOVENT 

Eix 1 Àmbit Proposta 
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Oci i cultura 

- Espai de trobada per a joves destinat a temes culturals que sigui 

també un punt juvenil. 

- Contractar un tècnic o tècnica de cultura. 

- Programar accions culturals per joves.  

- Crear espais juvenils específicament culturals/ sala polivalent per 

realitzar activitats culturals per joves. 

- Recuperar el cinema de Manlleu i/o fer una programació de cinema 

interessant pel jovent. 

- Ampliar l’horari d’obertura de la biblioteca. 

- Programar activitats juvenils més enllà de la festa major jove. 

- Incrementar les activitats juvenils. 

- Obrir una sala de concerts. 

- Donar suport a les iniciatives culturals existents i a les emergents. 

- Implicar el jovent en l’organització d’activitats culturals al municipi. 

- Generar oferta en cultura contemporània. 

- Fomentar que hi hagi més locals d’oci juvenil. 

- Fomentar que hi hagi més oferta d’oci en restauració, comerç. 

Multiculturalitat 

- Programar activitats festives de cada cultura present al municipi. 

- Assaigs musicals oberts. 

- Millorar la difusió de les activitats i festes culturals. 

- Treballar l’estigma que té la població estrangera. 

- Disposar d’un espai per organitzar activitats multiculturals i 

compartir-les. 

- Aprofitar els espais on ja hi ha joves per organitzar-hi activitats 

obertes a tot el jovent i dinamitzades per educadors/es. 

- Incloure activitats de les diferents cultures al programa de festa 

major. 

- Classes d’idiomes. 

- Programar activitats en les que hi puguin participar persones de 

diferents cultures i sensibilitzar les persones nouvingudes per a que 

les coneguin. 

- Programar activitats culturals conjuntament amb les persones 

d’altres cultures que hi ha al municipi. 

- Debatre sobre la multiculturalitat, compartir i construir nous relats de 

multiculturalitat. 

- Millorar i ampliar les polítiques de joventut al municipi, especialment 

enfocades a la inclusió i participació de les persones joves d’origen 

estranger. 

- Potenciar la conscienciació i la pedagogia del respecte i la valoració 

de la diversitat com un bé en sí mateix. 

Esports - Ampliar l’oferta de la piscina amb activitats dirigides de qualitat, 

sauna i oferta de salut. 
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- Crear nous espais esportius lliures on practicar esports lliurement o 

pràctiques esportives no convencionals com workout o màquines de 

fitness. 

- Dinamització d’activitats esportives de carrer adreçades a joves i que 

siguin d’accés lliure, variades i gratuïtes. 

- Facilitar l’accés dels i les joves als equipaments sense que hagin de 

formar part d’una entitat. 

- Incrementar les activitats al passeig del Ter i a la piscina. 

- Fer una pista d’atletisme nova. 

- Fer un o més gimnasos. 

- Fer més carrils bici. 

- Promoure els esports minoritaris. 

- Promoure activitats de promoció de la salut. 

- Més equips femenins. 

- Fer un pavelló nou, cobert i públic. 

- Promoure l’organització de més jornades esportives per incitar la 

població a fer esport. 

- Fer un skatepark nou. 

- Habilitar més pistes esportives i de lliure accés. 

- Ampliar els horaris dels equipaments existents. 

Hàbits 

saludables  

i igualtat 

- Recuperar el punt jove com a lloc de referència on el jovent es pugui 

adreçar quan hi hagi un tema que els preocupi. 

- Fer un fòrum de consulta de drogues a través de les xarxes socials. 

- Augmentar la difusió entorn l’assetjament sexual a través de les 

xarxes socials i millorar-la implicant-hi influencers. 

- Formació en igualtat de gènere, assetjament sexual, etc. fora de 

l’àmbit escolar. 

- Fomentar la figura dels educadors de carrer com a referents en 

aquest àmbit. 

- Incrementar la formació en hàbits alimentaris en l’àmbit escolar. 

- Incrementar les zones verdes al municipi. 

- Fomentar les actuacions de conscienciació i respecte des de l’inici 

de l’etapa escolar. 

- Revisar tots els continguts i actuacions que genera l’ajuntament des 

de la perspectiva de gènere. 

- Treballar amb les entitats/col·lectius de l’àmbit. 

- Fer polítiques LGTBQ+ i donar visibilitat a aquest col·lectiu, sobretot 

en equipaments públics i centres educatius. 

Participació i  

cohesió social 

- Millorar la comunicació amb els i les joves utilitzant canals que ells 

mateixos/es fan servir. 

- Donar facilitats per a que els/les joves puguin portar a terme les 

activitats que proposen. 

- Tenir un tècnic/a que sigui el referent per al jovent. Complementar 

aquesta estructura tècnica amb un dinamitzador cultural i educadors 

de carrer. 
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- Canviar el llenguatge de l’administració. 

- Posar en marxa un Consell de Joventut. 

- Posar en marxa uns pressupostos participatius juvenils.  

- Crear participació a partir de la programació conjunta d’activitats. 

- Anar a buscar els/les joves allà on són, als seus espais. Per exemple 

als instituts, al carrer. 

- Més democràcia participativa. 

- Fomentar i donar suport al teixit associatiu juvenil.  

- Un espai jove en el que el jovent hi pugui anar a buscar informació, 

recolzament, aportar idees i trobar-se amb el teixit associatiu juvenil. 

- Millorar la difusió de les polítiques municipals per arribar al jovent. 

Millorar la comunicació. 

 

PROPOSTES REALITZADES PEL JOVENT 

Eix 2 Àmbit Proposta 
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Educació 

- Oferir suport econòmic pels desplaçaments a aquells/es estudiants 

que estudien fora de Manlleu. 

- Millorar el transport públic i la mobilitat. 

- Potenciar l’oferta d’FP, explicant-la millor a ESO i a Batxillerat. 

- Igualtat d’equipaments entre centres educatius de secundària. 

- Fer aules d’estudi a prop dels centres educatius, amb 

dinamitzadors. 

- Programar tastets d’oficis des de l’ESO. 

- Formació no formal al punt jove (tallers, cursos, etc). 

- Ampliar l’oferta d’educació no formal: educació artística, cultural, per 

exemple. 

- Potenciar la relació amb la UVic i acords per apropar-la als 

estudiants de Manlleu. 

- Ampliar els cicles formatius amb cicles que tinguin demanda i 

sortida. 

- Fomentar la formació i l’estabilitat del professorat per adequar la 

docència a l’alumnat i pal·liar el fracàs escolar. 

- Fomentar les activitats compartides pels diferents centres educatius. 

- Millorar les instal·lacions dels centres educatius. 

- Proporcionar al jovent informació més acurada sobre el tipus de 

formació que més es pot ajustar a les seves preferències i que més 

pot facilitar la seva inserció laboral. 

- Generar recursos tècnics per fer acompanyament als i les joves en 

la cerca de recursos i ajudes educatives.  

- Facilitar que els centres redueixin el cost dels estudis. 

- Potenciar els Cicles Formatius de Grau Mig i els Cicles Formatius 

de Grau Superior per apropar els joves a la realitat laboral. 

Mercat de 
- Obrir les pràctiques a altres àmbits no relacionats amb els estudis 

com a pas previ per a que el jove pugui anar ascendint dins 
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Treball l’empresa i optar a feines més qualificades dins d’aquesta. 

- Potenciar les pràctiques universitàries a les empreses de Manlleu i 

crear una xarxa d’empreses que realitzin pràctiques. 

- Anar més als instituts per donar a conèixer els recursos formatius 

de l’OPE i publicitar-los per canals més afins al jovent. 

- Intermediar davant l’empresariat davant la negació de contractar les 

noies musulmanes amb vel. 

- Generar una oferta de feina més variada i qualificada. 

- Generar més oferta pública per joves. 

- Potenciar la difusió sobre les diferents eines i recursos que té el 

jovent a la seva disposició per trobar feina. 

- Apropar més indústries a Manlleu. 

- Incentivar el comerç. 

- Fomentar la inserció dels joves des del mateix ajuntament per 

exemple a l’hora de contractar dissenyadors gràfics. 

- Més plans d’ocupació per a joves. 

- Apostar per les polítiques de mobilitat laboral internacional i/o 

europea. 

- Millorar i ampliar l’oferta de formació en competències laborals com 

parlar en públic, fer el currículum, informàtica etc. 

- Incrementar les ajudes pel jovent emprenedor. 

- Incrementar l’oferta de feina pels/les joves que finalitzen l’escola 

especialitzada. 

- Incentivar les polítiques laborals i de sensibilització per millorar la 

inserció juvenil al mercat laboral. 

Habitatge 

- Crear ajudes al lloguer específicament adreçades al jovent per 

facilitar el seu accés al mercat d’habitatge. 

- Contactar amb els propietaris de pisos i locals buits i fomentar el 

lloguer per a joves amb mesures garantistes per part de 

l’ajuntament. 

- Crear i dinamitzar un servei de borsa de pisos de lloguer. 

- Proactivitat en temes de lloguer social. 

- Fomentar la rehabilitació de pisos vells i que els propietaris els posin 

a lloguer o venta. 

- Fomentar que els propietaris de pisos buits els posin a lloguer o 

venta a preus accessibles. 

- Incloure al POUM mesures concretes destinades als/les joves pel 

que fa al lloguer de pisos. 

- Promoure una imatge positiva dels joves i dels joves procedents de 

famílies d’origen estranger. 

- Recuperar l’Oficina d’Habitatge. 

- Treballar amb el jovent els compromisos necessaris per poder llogar 

un pis. 

- Fomentar l’abaratiment del lloguer. 

 



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 37 

 

 

PROPOSTES TÈCNIQUES 

Eix 1 Àmbit Proposta 
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Oci i cultura 

- Contractació d’un tècnic/a amb perfil de cultura que doni suport a les 

activitats juvenils i a les entitats juvenils pel que fa a l’organització 

d’activitats. 

- Promoure la participació juvenil en la programació cultural de la 

ciutat com a element de cohesió social entre els i les joves. 

- Espai polivalent en el que el jovent pugui realitzar activitats culturals 

variades i iniciatives artístiques. 

- Promoure una oferta de formació cultural en diferents àmbits a la 

ciutat. 

- Millorar la comunicació de l’oferta cultural entre el jovent. 

- Identificar els buits culturals existents i fomentar les 

activitats/iniciatives culturals minoritàries. 

- Estar atent, ser receptiu i acompanyar les iniciatives o propostes 

culturals juvenils amb una perspectiva de co-responsabilitat. 

- Donar suport al teixit associatiu o a col·lectius juvenils que vulguin 

tirar endavant iniciatives culturals obertes al conjunt del jovent. 

Multiculturalitat 
- Taula d’Educació en infants i joves en medi obert (PGDM 2016). 

- Elaboració d’un nou Pla de Gestió de la Diversitat que incorpori la 

perspectiva juvenil. 

Esports - Crear una Escola Esportiva Municipal. 

- Ampliar els espais esportius d’ús públic.   

Hàbits 

saludables  

i igualtat 

Salut 

- Habilitar noves eines online de consulta sobre addiccions. 

- Generar espais de trobada amb els i les joves fora de l’àmbit escolar. 

- Donar continuïtat a les actuacions dins l’àmbit escolar: Salut i Escola 

(secundària) i tallers del catàleg del servei d’educació (secundària i 

batxillerat, a petició dels centres). 

 

Igualtat 

- Punt de trobada juvenil. 

- Accions de sensibilització i comunicació. 

- Referents a cada centre escolar en l’àmbit d’igualtat i LGTBI. 

- Elaboració d’un protocol d’igualtat propi de l’Ajuntament. 

- Millora de la comunicació municipal amb perspectiva d’igualtat. 

Participació i  

cohesió social 

- Suport a l’associacionisme juvenil: logístic, difusió, assessorament, 

econòmic etc. 

- Treballar la pedagogia de la participació a través de l’aprenentatge 

per projectes (resultats visibles), per exemple pressupostos 

participatius. 

- Encetar línia de treball específica als instituts. 

- Generar espais de trobada periòdics i estables amb els joves 

associats i no associats.  
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PROPOSTES TÈCNIQUES 

Eix 2 Àmbit Proposta 
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Educació 

- Traslladar al Departament d’Ensenyament de la  Generalitat la 

necessitat d’ampliar l’oferta pública d’estudis post-obligatoris, 

especialment de Formació Professional. 

- Facilitar els desplaçaments dels i les joves que estudien fora de 

Manlleu. 

- Crear figures referents fora dels centres educatius, per exemple 

mitjançant aules d’estudi. 

- Treballar millor l’orientació i l’acompanyament dels i les joves en 

relació als estudis post-obligatoris. 

- Pal·liar les desigualtats educatives. 

- Promoure l’Educació 360 generant més oportunitats educatives per 

a joves en l’àmbit no formal i connectant els aprenentatges dins i 

fora de l’escola. 

- Oferir suport per la tramitació de les beques per estudis post-

obligatoris no universitaris.  

- Promoure la mobilitat internacional. 

- Fomentar el treball per projectes amb mirada de ciutat dins i fora 

dels centres educatius. 

- Promoure el treball comunitari i la visió de ciutat. 

- Fomentar el coneixement del patrimoni de la ciutat a través d’eines 

pedagògiques i lúdiques. 

- Promoure les Segones Oportunitats educatives com a mesura per 

reduir l’abandonament escolar prematur. 

- Donar continuïtat a l’equilibri entre centres pel que fa a 

escolarització. 

Mercat de 

Treball 

- Subvencions per empreses per la contractació de joves en llocs de 

treball relacionats amb el seu perfil professional. 

- Orientació professionalitzadora laboral. 

- Tècnic referent per a joves. 

- Crear un espai físic de referència on trobar els joves. 

- Millorar la difusió de l’OPE entre els joves per donar-la a conèixer. 

- Donar a conèixer el mercat laboral de Manlleu entre els joves. 

- Promoure l’ocupació des dels valors de l’Economia Social i 

Solidària. 

- Treballar l’orientació laboral del jovent des de la programació 

d’activitats en d’altres àmbits com l’esport, cultura etc. 

- Treballar en la de-construcció dels rols tradicionals de gènere en 

l’àmbit laboral. 

Habitatge 

- Informar i assessorar sobre habitatge i parc públic. 

- Registre de sol·licitants d’habitatge protegit. 

- Dinamització del parc d’habitatges existents. 

- Assessorament a propietaris sobre rehabilitació i accessibilitat. 
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- Tramitació de cèdules d’habitabilitat. 

- Mediació: borsa jove d’habitatge. 

- Suport a les comunitats de propietaris i foment de la implicació del 

jovent en aquestes. 

 

 

PROPOSTES POLÍTIQUES1 

Eix 1 Àmbit Proposta 
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l Oci i cultura 

- Contractació d’un/a tècnica de joventut que doni suport a les 

activitats i entitats juvenils en l’àmbit de la cultura pel que fa a 

l’organització d’activitats.  

- Crear un LAB artístic, un espai polivalent on realitzar activitats 

culturals variades i iniciatives artístiques, assaigs musicals. 

- Millorar l’oferta pública en arts escèniques i teatre amb especial 

atenció al foment de companyies i grups locals, així com treballar 

per potenciar la participació del jovent manlleuenc en aquests 

àmbits. 

- Millorar la comunicació de l’oferta cultural entre tot el jovent.  

- Acabar i potenciar els diferents equipaments culturals de la ciutat, 

com el Teatre Centre, l’Espai Rusiñol i Can Puget per a fomentar el 

desenvolupament d’activitats culturals en l’àmbit juvenil (facilitant la 

transversalitat de la cultura). 

- Potenciar activitats d’oci alternatiu juvenil que trenquin amb el model 

actual, desarrelat respecte al municipi i que promou el consumisme, 

el sexisme i l’individualisme, sovint basat en les drogodependències. 

Multiculturalitat 

- Generar espais de trobada multidireccional entre les diferents 

cultures que conviuen a la ciutat. 

- Disposar d’un espai on organitzar activitats multiculturals i 

compartir-les 

- Desplegar el Pla Gestió de la Diversitat nou de manera conjunta i 

participativa 

Esports 

- Crear el projecte d’Escola Esportiva Municipal  

- Ampliar els espais esportius d’ús públic, gràcies al desplegament del 

nou POUM 

- Aprofundir en l’aprofitament dels espais esportius ja existents com 

les pistes de barri, els patis escolars, etc.  

- Millorar l’skatepark actual  

- Construir zones d’street workout per a la pràctica esportiva 

- Impulsar l’esport de base, no lucratiu i inclusiu, establint beques per 

a joves per tal d’afavorir la pràctica de l’esport.  

Hàbits saludables  Salut pública:  

- Potenciar l’activitat a les xarxes socials en matèria de salut 

                                                        
1 Inclouen les propostes de l’Equip de Govern i les de l’Oposició. 
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i igualtat pel que fa a la població més jove (sobretot tema 

addiccions). 

- Crear una pàgina web específica de salut pública 

adreçada a jovent  

- Crear un punt d’informació online per tal que el jovent s’hi 

pugui dirigir en casos d’emergència.  

- Desenvolupar campanyes de prevenció de les addiccions 

al joc i a les noves tecnologies. 

Igualtat: 

- Crear un espai d’informació i sensibilització que faciliti 

assessorament i/o acompanyament a qualsevol persona 

que visualitzi o pateixi una agressió masclista i/o 

LGTBIfòbica. 

- Crear una APP d’alerta i emergència per a situacions 

d’alerta en el jovent de la ciutat.  

- Proporcionar una educació sexual i reproductiva que 

fomenti mètodes anticonceptius no agressius per a les 

dones i sense discriminacions entre les diferents opcions i 

identitats sexuals i de gènere, ja sigui des del CAP, les 

escoles o altres espais municipals.  

- Tallers d’educació sexoafectiva amb perspectiva feminista 

als i més enllà dels centres educatius. 

- Potenciar la coordinació entre l’àrea de jovent i el SIAD, 

tant per incloure la perspectiva de gènere en totes les 

polítiques de jovent, com per adaptar els plans per a 

l’abordatge de violències masclistes a les especificitats 

juvenils. 

- Impulsar la creació de punts liles de prevenció i abordatge 

de les violències masclistes i LGTBIfòbiques, en aquells 

espais d’oci on no existeixin iniciatives autogestionades i 

autoorganitzades en aquesta línia. 

Participació i  

cohesió social 

- Contractació d’un/a tècnic/a de jovent 

- Contractació de com a mínim un parell d’educadors/es de carrer 

- Elaborar pressupostos participatius vinculants en l’àmbit juvenil  

- Crear unes bústies per a recollir l’opinió del jovent de la ciutat, 

Aquestes bústies podrien ser físiques (entrades centres educatius) 

i online (APP) 

- Crear el Consell de Joves de la ciutat de Manlleu, composat per 

membres de centres educatius, entitats i personal municipal així 

com a joves a títol individual. Hauria de ser un òrgan participatiu amb 

capacitat decisòria sobre diferents temes previstos al PLJ 

- Construcció d’un punt jove com a espai de trobada del jovent de 

Manlleu. Un espai diàfan i que permeti el desenvolupament 

d’activitats diverses d’oci, cultura, entitats, assaigs musicals, ets. 

Aquest espai hauria d’esdevenir en un punt d’orientació i 

sensibilització en temes d’interès juvenil. 

- Impulsar un debat amb el jovent sobre el model de gestió d’aquest 

espai  

- Donar suport i facilitar al màxim l’autoorganització d’aquells 
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col·lectius i activitats impulsats des dels joves i pels joves, 

potenciant especialment entitats i models ja existents com Fes-te 

Jove, caus o esplais; garantir-ne i facilitar-ne la independència i 

autonomia respecte la institució. 

- Vetllar per implicar el jovent en el món associatiu i incorporar una 

perspectiva de gènere en aquests espais per afavorir l’entrada de 

dones joves en els espais de decisió de les entitats. 

 

 

PROPOSTES POLÍTIQUES 

Eix 2 Àmbit Proposta 

T
ra

n
s
ic

ió
 e

s
c

o
la

-v
id

a
 a

d
u

lt
a

 

Educació 

- Traslladar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la 

necessitat d’ampliar oferta pública d’estudis post-obligatoris, 

especialment la FP 

- Crear figures referents fora dels centres educatius, és a dir 

d’educadors/es de carrer.  

- Treballar en l’àmbit comarcal l’escola de segones oportunitats  

- Promoure l’educació 360º generant més oportunitats educatives per 

a joves en l’àmbit no formal i connectant els aprenentatges dins i 

fora l’escola 

- Fomentar el treball per a projectes amb mirada de ciutat dins i fora 

dels centres educatius mitjançant el Consell de Joves. 

Mercat de Treball 

- Promoure l’ocupació també des dels valors de l’economia social i 

solidària  

- Millora de l’Oficina de Promoció Econòmica, a l’espai de Can Puget, 

que ha de permetre millorar l’atenció orientació individualitzada.  

- Promoure tallers d’ocupació  

- Alinear Manlleu en les estratègies comarcals d’ocupació per a joves, 

partint de la diagnosi de l’observatori socioeconòmic d’Osona 

- Fomentar els valos de l’emprenedoria entre els joves 

- Fer que una de les línies d’actuació prioritàries de l’OPE sigui 

potenciar el suport a nivell formatiu i d’inserció laboral per als joves.  

- Impulsar la borsa de treball juvenil i evitar que es converteixi en una 

eina al servei de les Empreses de Treball Temporal, que fomenten i 

perpetuen la precarietat del jovent.  

Habitatge 

- Recuperar l’Oficina Local d’Habitatge de Manlleu amb la voluntat de 

facilitar l’accés a l’habitatge a aquells col·lectius més vulnerables 

com son els joves. Cal facilitar les eines i estratègies perquè els 

joves puguin sortir de casa de forma temporal, no pot ser un recurs 

finalista sinó un recurs de transició 

- Crear una borsa local d’habitatges buits, la qual cosa ha de permetre 

incentivar el lloguer de pisos buits 

- Crear una línia específica per a joves en les polítiques d’habitatge a 
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realitzar, que fomenti l’habitatge assequible i promogui altres formes 

d’accés a l’habitatge com per exemple la masoveria urbana. 

Mobilitat 

- Facilitar la mobilitat sostenible: serveis de transport escolar de 

qualitat i per fer efectiva una bona connexió entre Manlleu i les 

diferents universitats i centres educatius superiors catalans a través 

del transport públic. 

- Fomentar l’ús de la bicicleta per als trajectes quotidians del jovent i 

establir una bona xarxa de carril bici. 
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5. Els programes  

En un primer moment, el Pla planteja uns objectius prioritaris per transformar o millorar una 

situació inicial amb unes línies estratègiques de treball a llarg termini. En un segon moment, 

recull, endreça i concreta, en una mena de full de ruta, tots els elements necessaris per 

arribar on es vol arribar. Així doncs, és una eina que contempla tres nivells de planificació 

que van de menys a més concreció: planificació estratègica en base a unes directrius 

polítiques; planificació tàctica en base a programes i planificació operativa en base a 

actuacions. 

En aquest apartat, el Pla entra en aquest segon moment.  

Un cop recollides les propostes del jovent, les tècniques i les polítiques s’han agrupat per 

idees tal i com es mostra a la taules del punt anterior. Un cop agrupades les propostes per 

idees, arriba el moment d’ordenar-les i posar-les en relació unes amb altres creant una 

estructura. Aquesta estructura són els programes.  

Els programes, doncs, són el conjunt coordinat i ordenat d’actuacions que es duran a terme 

en matèria de joventut durant la vigència del Pla; deriven de les propostes fetes pel jovent, 

tècnics i polítics. Persegueixen els mateixos objectius que el Pla però tenen l’especificitat 

d’aterrar-los i concretar-los ja que aborden, específicament, com donar sortida a les 

necessitats juvenils que es plantegen al nivell estratègic. 

Les propostes que s’han recollit fins ara, per tant, han esdevingut fonamentals a l’hora 

d’estructurar programes que plantegin respostes a les necessitats juvenils detectades al llarg 

de la diagnosi.  

Cada un dels programes incorpora un seguit d’actuacions concretes – els projectes - que 

seran les accions pràctiques a través de les quals es treballarà per assolir els objectius 

definits per cada un dels eixos i àmbits.  

A continuació es mostra en unes taules el conjunt de programes i projectes pensats per 

abordar de manera concreta les necessitats del jovent de Manlleu. Venen definits a partir 

dels eixos temàtics i àmbits d’actuació prioritzats pels i les joves durant la diagnosi. També 

es mostren els serveis o àrees encarregats de liderar-los ja que aquesta informació és útil 

per obtenir una visió global de les polítiques de joventut de Manlleu. 

Bona part dels projectes recollits actualment ja es realitzen. Tanmateix s’hi han incorporat 

novetats, que són fruit de les propostes aportades pel jovent a través dels diferents 

mecanismes de participació que es van posar en marxa a la fase de disseny. Aquest és un 

dels valors afegits d’aquest Pla: la participació del jovent de Manlleu, que ha contribuït a 

dissenyar unes actuacions més eficaces i eficients ja que ha donat lloc al replantejament 

d’actuacions existents i/o a la generació de noves actuacions més ajustades a les 

necessitats expressades per ells i elles mateixos/es.  

Per acabar, es realitza una anàlisi més detallada de cada una de les actuacions liderades 

pel Servei de Joventut. Aquesta anàlisi està integrada per informació relativa al seu contingut, 

els recursos previstos per dur-lo a terme, la temporització, el perfil de jove al qual s’adreça, 

etc. 
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5.1. ESQUEMA GLOBAL 

A continuació es presenta a través d’una taula-resum el conjunt de programes i actuacions 

concretes que es duran a terme en Matèria de joventut en el marc del vigent Pla Local de 

Joves de Manlleu 2020-2023 i quin servei municipal ho liderarà. Recordem que aquests 

programes i actuacions que s’han dissenyat incorporen la mirada del jovent de Manlleu a 

través de les propostes que han fet al llarg del procés d’elaboració del Pla. 

Taula 1: Eix 1 Diversitat, participació i cohesió social 

Àmbit Programa Projecte Codi Lideratge 

Oci i cultura 

1.1 Programa d’ampliació dels espais 
d’oci i culturals. 

Projecte de creació d’un espai de referència per al 
jovent  

Pj1 Joventut 

1.2 Programa de millora de l’oferta 
cultural i d’oci per a joves 

Carnet Jove Local Pj2 Joventut 

Projecte de programació  d’activitats culturals de ciutat  Pj3 Cultura 

Projecte de millora de l’oferta en arts escèniques i 
teatre 

Pj4 Cultura 

Projecte de foment dels equipaments culturals 
existents 

Pj5 Joventut 

1.3 Programa de foment, suport i 
acompanyament a iniciatives culturals 
juvenils. 

Cinema a la fresca Pj6 Joventut 

Concurs Manga Pj7 Joventut 

Projecte de prospecció i identificació d’iniciatives 
culturals juvenils 

Pj8 Cultura 

1.4 Programa de foment de la creació i 
innovació cultural juvenil. 

Projecte de creació d’un LAB artístic Pj9 Cultura 

Multiculturalitat 

1.5 Programa de foment de la 
diversitat cultural 

Projecte d’impuls d’un espai de diàleg entre joves 
procedents de les diferents cultures que conviuen a la 
ciutat. 

Pj10 Joventut 

Participació en el desplegament del nou Pla de 
Convivència en la Diversitat de Manlleu. 

Pj11 

Convivència 
en la 
diversitat 
de Manlleu 

1.6 Programa de foment de la 
pedagogia de la diversitat 

Abordatge de la diversitat dins dels centres educatius Pj12 

Convivència 
en la 
diversitat 
de Manlleu 

Abordatge de la diversitat fora dels centres educatius Pj13 

Convivència 
en la 
diversitat 
de Manlleu 

Esports 

1.7 Programa de transversalització de 
l’esport: Escola Esportiva de Manlleu.  

Projecte d’ampliació d’equipaments esportius i millora 
de l’accés 

Pj14 Esports 

Projecte d’ aprofitament de pistes esportives i patis 
escolars 

Pj15 Esports 

Projecte d’ampliació de l’oferta d’activitats de la piscina Pj16 Esports 

Ordenació dels espais esportius no convencionals del 
passeig del Ter 

Pj17 Esports 

Projecte de millora de l’skate park Pj18 Joventut 

Dinamització d’activitats i jornades esportives en medi 
obert 

Pj19 Esports 

1.8 Programa de suport a l’esport 
femení. 

Projecte de creació i inclusió de clàusules específiques 
en els convenis amb les entitats esportives 

Pj20 Esports 



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 45 

 

 

Hàbits 
saludables i 
igualtat 

1. 10 Programa de foment de la salut 
Promoció de la salut dins els centres educatius Pj21 

Salut 
Pública 

Promoció de la salut fora el centres educatius Pj22 
Salut 
Pública 

1.11 Programa de foment de la igualtat 

Promoció de la igualtat dins els centres educatius Pj23 
Igualtat-
SIAD 

Promoció de la igualtat fora dels centres educatius Pj24 
Igualtat-
SIAD 

Participació i 
cohesió social 

1.12 Programa d’impuls i  suport a 
l’associacionisme/col·lectius juvenils 

Projecte de foment de l’auto-organització i suport a 
iniciatives juvenils 

Pj25 Joventut 

Projecte de creació d’un banc de recursos per a entitats 
i grups 

Pj26 Joventut 

1.13 Programa d’enfortiment del vincle 
amb el jovent a través d’espais 
estables de participació  

Posada en marxa del Consell de Joves o un espai estable 
de participació juvenil d’àmbit de ciutat 

Pj27 Participació 

Posada en marxa d’espais estables de participació amb 
mirada de ciutat als centres de secundària 

Pj28 Participació 

1.14 Programa de foment de 
l’apoderament  juvenil 

Posada en marxa de pressupostos participatius. Pj29 Participació  

1.15 Programa d’enfortiment del vincle 
amb el jovent a través de la intervenció 
en medi obert 

Projecte d’identificació de joves i d’espais de relació 
juvenils. 

Pj30 

Àrea de 
Promoció 
Social i 
Personal 

Comunicació 
1.16 Programa de millora de la 
comunicació amb el jovent 

Projecte de creació d’una nova pàgina web de joventut Pj31 Joventut 

Projecte de gestió  de recursos comunicatius juvenils Pj32 Joventut 
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Taula 2: Eix 2 Transició escola-vida adulta 

Àmbit Programa Projectes Codi Lideratge 

Educació 

2.1 Programa de promoció de les 
oportunitats educatives amb visió 
d’educació 360 

Mobilitat internacional  Pj33  Educació 

Projecte de suport al treball comunitari per projectes 
dels centres educatius 

Pj34   Educació 

Projecte d’acompanyament en la cerca de recursos i 
ajudes educatives. 

Pj35   Educació 

Projecte de prevenció de l’abandonament escolar 
prematur, millora de l’orientació i l’acompanyament als 
estudis post-obligatoris 

Pj36   Educació 

Foment de nous cicles de Formació Professional públics 
i privats  

Pj37   Educació 

Equilibri entre centres educatius  Pj38   Educació 

Projecte d’ampliació de l’oferta d’educació no formal Pj39   Educació 

2.2 Programa de foment de l’educació 
comunitària amb visió de ciutat 
conjuntament amb els centres 
educatius 

Descobreix Manlleu Pj40   Educació 

Projecte de millora de la connexió dels agents educatius 
del territori. 

Pj41   Educació 

Projecte de participació dels centres educatius en 
activitats comunitàries de ciutat. 

Pj42   Educació 

Mercat de 
treball 

2.3 Programa d’orientació i 
acompanyament a les persones joves 
per a la millora de l’ocupació 
mitjançant el model d’orientació per 
competències 

Pràctiques laborals i no laborals Pj43 
Promoció 
Econòmica 

Projecte de coneixença del mercat laboral al jovent Pj44 
Promoció 
Econòmica 

Noves visions sobre l’ocupació: ESS, emprenedoria Pj45 
Promoció 
Econòmica 

2.4 Programa d’encaix entre l’oferta i 
la demanda 

Gestió de la borsa de treball juvenil Pj46 
Promoció 
Econòmica 

Foment de la contractació juvenil Pj47 
Promoció 
Econòmica 

Mentoratge Pj48 
Promoció 
Econòmica 

2.5 Programa per adequar l’oferta 
formativa a les necessitats de les 
persones joves: millora de 
l’ocupabilitat 

Recerca de feina: millora i nous canals i eines Pj49 
Promoció 
Econòmica 

Projecte de noves oportunitats  Pj50 
Promoció 
Econòmica 

Habitatge 
2.6 Programa de recuperació de 
l’Oficina Local d’Habitatge 

Borsa local de pisos buits Pj51  Habitatge 

Projecte de foment de l’accés a l’habitatge Pj52  Habitatge 

Assessoria especialitzada Pj53  Habitatge 

Mobilitat 
2.7 Programa de foment de la 
mobilitat sostenible 

Projecte de foment i millora de l’ús del transport públic Pj54 Urbanisme 

Projecte de foment i millora de l’ús de la bicicleta Pj55 Urbanisme 

  



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 47 

 

 

5.2. EIX 1: PROGRAMES I PROJECTES 

 

Cultura i oci 
 

1.1 Programa d’ampliació dels espais d’oci i culturals. 

Objectiu Estratègic 
Oferir a les persones joves equipaments destinats a realitzar activitats 
diverses, facilitant la seva autonomia i promovent el seu arrelament al conjunt 
del municipi així com fomentant la seva participació. 

Objectiu Operatiu 
Habilitar equipaments adequant el seu ús a les diverses i canviants necessitats 
de la població jove de la ciutat.   

Descripció/actuacions 
Projecte de creació d’un espai de referència per al jovent: Debat sobre el pla 
d’usos i el model de gestió. 

 

Pj1 - Projecte de creació d’un espai de referència per al jovent 

Població destinatària 
Joves d’entre 12 i 34 anys, entitats i grups juvenils, entitats i grups que 
programin activitats per a la gent jove. 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x     

Implementació     x    

Avaluació       x  

Recursos 

Equip de treball  Coordinadora de l’ASPPE i equip de joventut 

Funcionals  - 

Econòmics  Pendent de l’estudi 

Metodologia 

Agents externs implicats Promoció social, Urbanisme 

Mecanismes de coordinació  Reunions 

Avaluació 

Indicadors  Pla d’usos, propostes rebudes, objectius, creació de l’espai, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Pendent del pla d’usos 
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1.2 Programa de millora de l’oferta cultural i d’oci per a joves 

Objectiu Estratègic 
Fomentar el desenvolupament d’activitats culturals en l’àmbit juvenil. 
Apoderar el jovent de la ciutat 

Objectiu Operatiu 

Acabar i/o condicionar els equipaments culturals de la ciutat com el Teatre 
Centre, l’Espai Rusiñol i Can Puget. 
Promoure l’arrelament dels i les joves al conjunt del municipi facilitant la seva 
autonomia i fomentant la seva participació en el disseny i organització 
d’aquestes activitats.   

Descripció/actuacions 

Carnet Jove Local: aquest projecte busca ampliar l’oferta de serveis públics i 
privats de la ciutat al públic juvenil oferint-los promocions i descomptes 
especials facilitant que hi puguin accedir, millorant la seva qualitat de vida i 
fomentant la seva emancipació. 
Projecte de programació  d’activitats culturals de ciutat: Aquest projecte 
contempla diferents línies d’actuació, destinades a oferir informació sobre les 
entitats i activitats que es realitzen al municipi, facilitar el desenvolupament 
d’iniciatives i propiciar que aquestes activitats es realitzin en el marc d’un 
model d’oci saludable, activitats d’estiu per a joves. 
Projecte de millora de l’oferta en arts escèniques i teatre: foment de 
companyies i grups locals i potenciació de la implicació del jovent en aquests 
grups. 
Projecte de foment dels equipaments culturals existents: acabar el Teatre 
Centre i potenciar-lo, juntament amb l’Espai Rusiñol i Can Puget, per a 
fomentar el desenvolupament d’activitats culturals en l’àmbit juvenil i 
facilitant la transversalitat de la cultura. 

 
Pj2 – Carnet Jove Local 

Població destinatària Joves de 12 a 30 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny     

Implementació x x x x 

Avaluació x x x x 

Recursos 

Equip de treball Equip de Joventut, Equip d’Empresa. 

Funcionals Comerços locals participants i equipaments municipals 

Econòmics Pressupost de l’ Agència Catalana de la Joventut 

Metodologia 

Agents externs implicats 
Agència Catalana de la Joventut, comerços, entitats, empreses del 
territori, Ajuntament. 

Mecanismes de coordinació Reunions de coordinació, trucades telefòniques, correus electrònics 

Avaluació 

Indicadors Número d’avantatges / número d’altes de carnets/ grau de satisfacció 

Metodologia Registres, qüestionari de satisfacció, i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia 
Comunicació a través de XXSS, cartells, butlletí , espai web, càpsules 
comunicatives 
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Pj3 - Projecte de programació  d’activitats culturals de ciutat 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Cultura 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x x   x 

Implementació  x   x x   x 

Avaluació  x x  x  x  

Recursos 

Equip de treball  Equip de Cultura 

Funcionals  Can Puget, altres espais municipals o espais a l’aire lliure 

Econòmics  Pressupost del Servei de Cultura: 5.000€ anuals 

Metodologia 

Agents externs implicats  - 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Activitats desenvolupades/ número participants 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj4 - Projecte de millora de l’oferta en arts escèniques i teatre 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Cultura 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x  x x  

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de cultura 

Funcionals  Teatre Centre 

Econòmics Pressupost del Servei de Cultura: 4.000€ anuals 

Metodologia 

Agents externs implicats  SENjoTRUves i Associació Cultural Teatre Centre 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Activitats desenvolupades, assistència, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 
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Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj5 - Projecte de foment dels equipaments culturals existents 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x  x  x 

Implementació  x  x  x x  

Avaluació  x x   x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de cultura i equip de joventut 

Funcionals  Can Puget, Teatre Centre, Casal Cívic, Biblioteca, Museu del Ter. 

Econòmics  Pressupost del Servei de Joventut: 1.000€ 

Metodologia 

Agents externs implicats Associació Cultural Teatre Centre, Casal Cívic, Biblioteca, Museu del Ter 

Mecanismes de coordinació  Reunions 

Avaluació 

Indicadors  Activitats desenvolupades, assistència, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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1.3 Programa de foment, suport i acompanyament a iniciatives culturals juvenils... 

Objectiu Estratègic 
Donar suport i acompanyar a iniciatives culturals juvenils per fomentar 
l’apoderament del jovent de Manlleu. 

Objectiu Operatiu 

Cobrir des de l’àmbit cinematogràfic la manca d’oferta d’activitats culturals 
durant els mesos d’estiu. 
Generar oferta d’activitats culturals adreçades al jovent des de l’àmbit del 
dibuix i la il·lustració. 

 
 
 
Descripció/actuacions 

Festival de Cinema a la fresca: L’actuació sorgeix per iniciativa de dos joves 
manlleuencs aficionats al cinema que volien organitzar alguna activitat durant 
els mesos d’estiu a la capital del Ter. L’acord inicial amb l’Ajuntament va ser 
que els joves assumien la selecció de les pel·lícules i el disseny del cartell i 
l’Ajuntament la part logística. Aquest acord inicial es manté fins a dia d’avui i 
incorpora total llibertat dels i les joves en l’apartat artístic, inclòs el disseny 
del cartell de cada edició. Des de l’inici fins a dia d’avui el projecte ha crescut i 
actualment té un equip de 8 persones joves que el tiren endavant i s’hi ha 
sumat una activitat gastronòmica. 
 
Concurs Manga de Manlleu: El projecte sorgeix el 2004 de la iniciativa 
ciutadana i l’Ajuntament decideix donar-hi suport. Es tracta d’un concurs 
pioner que busca promoure la creativitat cultural en aquest àmbit artístic. Les 
persones participants presenten un dibuix a les tres categories existents en 
funció de l’edat i un jurat format per especialistes del sector les valora en 
funció d’uns criteris establerts a les bases. Hi participen persones de  
Catalunya i de fora. 
 
Projecte de prospecció i identificació d’iniciatives culturals juvenils: donar 
suport a les iniciatives culturals realitzades per joves i/o per a joves i que 
puguin sorgir en els espais estables de participació així com el en el futur 
equipament juvenil. 

 

Pj6 – Festival de Cinema a la fresca 

Població destinatària Persones joves en general, especialment majors de 25 anys. 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  T2  T2  T2  T2 

Implementació  T3  T3  T3  T3 

Avaluació  T3  T3  T3  T3 

Recursos 

Equip de treball  Equip de cultura 

Funcionals  Jardins de Can Puget. 

Econòmics  Pressupost del Servei de Joventut: 6.500€ 

Metodologia 

Agents externs implicats  Joves 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Projeccions, assistència i valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 
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Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

 

Pj7 - Concurs Manga de Manlleu 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  T1  T1  T1  T1 

Implementació  T1 i T2   T1 i T2   T1 i T2   T1 i T2  

Avaluació T3 i T4 T3 i T4 T3 i T4 T3 i T4 

Recursos 

Equip de treball  Equip de cultura 

Funcionals  Can Puget 

Econòmics  Pressupost del Servei de Joventut: 1.000€  

Metodologia 

Agents externs implicats  Professional externa 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Participants, activitats, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj8 - Projecte de prospecció i identificació d’iniciatives culturals juvenils 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Cultura 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny    x  x  x 

Implementació    x  x  x 

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Cultura, Equip de Joventut 

Funcionals  Espais municipals 

Econòmics  Recursos propis del Servei de Cultura 

Metodologia 

Agents externs implicats  - 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  
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Avaluació 

Indicadors  Iniciatives detectades, sinergies creades, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

1.4 Programa de foment de la creació i innovació cultural juvenil. 

Objectiu Estratègic 
Donar suport i acompanyar a iniciatives culturals juvenils per fomentar 
l’apoderament del jovent de Manlleu. 

Objectiu Operatiu Habilitar espais per a la creació i innovació cultural 

Descripció/actuacions 
Projecte de creació d’un LAB artístic: Un espai polivalent on realitzar activitats 
culturals variades i iniciatives artístiques, assaig musicals, etc. 

 

pJ9 - Projecte de creació d’un LAB artístic 

Població destinatària Joves de 18 a 34 anys 

Servei responsable Cultura 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x     

Avaluació      x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Cultura i equip de Promoció Econòmica 

Funcionals  Can Patalarga 

Econòmics  Pressupost del Servei de Cultura: 30.000€ 

Metodologia 

Agents externs implicats - 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Participació juvenil, objectius establert, accions, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Multiculturalitat 
 

1.5 Programa de foment de la diversitat cultural 

Objectiu Estratègic 
Fomentar la cohesió social i convivència a Manlleu tenint en compte la 
diversitat cultural.  

Objectiu Operatiu 
Habilitar un espai de diàleg entre joves de diferents cultures. 
Generar plans estratègics en matèria de convivència en la diversitat.  

Descripció/actuacions 

Projecte d’impuls d’un espai de diàleg entre joves procedents de les 
diferents cultures que conviuen a la ciutat:  
Participació en el desplegament del nou Pla de Convivència en la Diversitat 
de Manlleu: especialment en les accions vinculades a l’objectiu operatiu 
‘Reforçar l’apoderament de la joventut’ com 

- Programa ‘Manlleu t’acull’ 

- Recuperar la figura de l’educador/a de carrer 

- Vetllar pel bon funcionament i compliment del Protocol de 

mutilació general femenina 

 
Pj10 - Projecte d’impuls d’un espai de diàleg entre joves procedents de les diferent cultures que 
conviuen a la ciutat. 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x x  x   x 

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Joventut, Equip d’Ocupació 

Funcionals  Espais municipals 

Econòmics  Recursos propis del Servei de Joventut 

Metodologia 

Agents externs implicats Joves Musulmans d’Osona  i altres entitats 

Mecanismes de coordinació Reunions  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, projectes creats, assistència, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj11 - Participació en el desplegament del nou Pla de Convivència en la Diversitat de Manlleu. 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Diversitat 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         
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Implementació  x  x x   x 

Avaluació        x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Joventut, Equip d’Educació 

Funcionals 
Els previstos en el Pla de Convivència en la Diversitat de Manlleu 2020-
2023 

Econòmics 
Els previstos en el Pla de Convivència en la Diversitat de Manlleu 2020-
2023 

Metodologia 

Agents externs implicats  Diversitat, Promoció social, EAP Manlleu, Igualtat, centres educatius. 

Mecanismes de coordinació Reunions 

Avaluació 

Indicadors 
Grau d’acompliment dels objectius del Pla de Convivència en la 
Diversitat de Manlleu 2020-2023 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració. 

Comunicació 

Canals/estratègia  Correus electrònics, reunions. 
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1.6 Programa de foment de la pedagogia de la diversitat 

Objectiu Estratègic 
Oferir orientació i acompanyament a les persones joves sobre temes vinculats 
a la diversitat cultural i la cohesió. 

Objectiu Operatiu 
Desenvolupar recursos d’acompanyament i orientació sobre temes de 
resolució de conflictes, cohesió, inclusió, estigmes. 

Descripció/actuacions 

Abordatge de la diversitat dins dels centres educatius:  
>> Les ofertes de recursos de promoció de la diversitat dins l’àmbit educatiu es 
proposen als centres a través del Catàleg de recursos educatius que coordina 
el Servei d’Educació.  Aquest catàleg recull totes les activitats que s'ofereixen 
als centres educatius de Manlleu per cada curs escolar des dels diferents serveis 
municipals i recursos que hi ha a la ciutat. Fins ara en el catàleg s’han 
contemplat recursos formatius en format taller i relacionats amb la mediació i 
la resolució de conflictes. L’actuació consisteix a donar continuïtat a aquests 
recursos dins els centres educatius. 
Abordatge de la diversitat fora dels centres educatius: activitats en el futur 
equipament juvenil que puguin sorgir de les necessitats derivades de les 
persones joves usuàries de l’equipament i que no es contemplen com a 
accions juvenils en el Pla de Convivència en la diversitat de Manlleu 2020-
2023. 
 

 
Pj12 - Abordatge de la diversitat dins dels centres educatius 

Població destinatària Persones joves escolaritzades de 12 a 18 anys 

Servei responsable Diversitat 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x  x  x 

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Joventut 

Funcionals  Centres educatius 

Econòmics  Pressupost del Servei de Diversitat: 15.360€ anuals 

Metodologia 

Agents implicats  Centres de secundària, Diputació de Barcelona 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Tallers realitzats, valoració dels tallers. 

Metodologia  Reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Mailing i trucades telefòniques. 
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Pj13 - Abordatge de la diversitat fora dels centres educatius 

Població destinatària Joves entre 12 i 34 anys usuaris del futur equipament juvenil. 

Servei responsable Diversitat  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny        x 

Implementació        x 

Avaluació        x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Joventut 

Funcionals  Equipament juvenil 

Econòmics  Pressupost del Servei de Diversitat: en funció de les necessitats. 

Metodologia 

Agents implicats Diversitat 

Mecanismes de coordinació Reunions  

Avaluació 

Indicadors  Activitats desenvolupades, assistència, valoració 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing, cartells, en persona. 
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Esports 
 

1.7 Programa de transversalització de l’esport: Escola Esportiva de Manlleu. 

Objectiu Estratègic Fomentar l’esport com a motor d’educació i inclusió de les persones joves . 

Objectiu Operatiu 

Habilitar, ampliar i millorar l’accés dels espais/equipaments esportius 
existents. 
Ampliar l’ús dels equipaments esportius.  
Ampliar la programació d’activitats als equipaments esportius.  
Promoure hàbits saludables entre la població jove. 

Descripció/actuacions 

Projecte d’ampliació d’equipaments esportius i millora de l’accés: oferta 
d’activitats extraescolars a secundària, futbol net durant el curs i altres 
activitats que es vagin programant. 
Projecte d’aprofitament de pistes esportives i patis escolars: ampliació de 
l’oferta d’activitats esportives. 
Projecte d’ampliació de l’oferta d’activitats de la piscina: dinamització de la 
sala poliesportiva. 
Ordenació dels espais esportius no convencionals del passeig del Ter: skate 
park, pista d’atletisme, zona de fitness, zona street work out. 
Dinamització d’activitats i jornades esportives en medi obert: 
dinamitzadors/dinamitzadores esportius al carrer, pràctiques dels i les 
alumnes del Cicle de Grau Mig Esportiu – CAFEMN. 

 

Pj14 - Projecte d’ampliació d’equipaments esportius i millora de l’accés 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Esports 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x x  x   x 

Avaluació  x  x x  x  

Recursos 

Equip de treball Equip d’Esports, Equip d’Educació i Equip de Joventut. 

Funcionals 
Pavelló municipal, piscina, camp de futbol, pavelló de La Salle, pati INS 
Antoni Pous, rocòdrom. 

Econòmics Pressupost del Servei d’Esports: 3.000€ 

Metodologia 

Agents implicats 
Centres de secundària, Grup Excursionista Manlleu, AMPA centres de 
secundària 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, joves inscrits/es, grau de satisfacció 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Pj15 - Projecte d’aprofitament de pistes esportives i patis escolars 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Esports 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació    x  x x  

Avaluació         

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Esports, Equip d’Educació i Equip de Joventut. 

Funcionals  Equipaments municipals, pistes esportives, passeig del Ter. 

Econòmics Pressupost del Servei d’Esports: 15.000€ anuals 

Metodologia 

Agents implicats  Centres de secundària 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, joves inscrits/es, grau de satisfacció 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj16 - Projecte d’ampliació de l’oferta d’activitats de la piscina 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Esports 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny   x     

Implementació    x  x x  

Avaluació      x  x 

Recursos 

Equip de treball Equip d’Esports, Equip d’Educació i Equip de Joventut. 

Funcionals  Piscina 

Econòmics Pressupost del Servei d’Esports: 2.500€ anuals 

Metodologia 

Agents implicats  Joventut 

Mecanismes de coordinació  Reunió de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, joves inscrits/es, grau de satisfacció. 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Pj17 - Ordenació dels espais esportius no convencionals del passeig del Ter 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Esports 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x     

Avaluació      x   

Recursos 

Equip de treball Equip d’Esports, Equip d’Urbanisme i Equip de Joventut. 

Funcionals Passeig del Ter 

Econòmics Pressupost del Servei d’Esports i d’Urbanisme: 50.000€ 

Metodologia 

Agents implicats  Entitats esportives i voluntariat esportiu 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, valoracions 

Metodologia  Reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS 

 

Pj18 – Projecte de millora de l’skate park 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny   x     

Implementació     x   

Avaluació       x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Esports, Equip d’Urbanisme i Equip de Joventut. 

Funcionals  Passeig del Ter 

Econòmics Pressupost del Serveis d’Esports, Urbanisme i Joventut: 150.000€ 

Metodologia 

Agents implicats  Entitats esportives i voluntariat esportiu 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, valoracions, número de participants 

Metodologia  Reunions de valoració 

Comunicació 
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Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS 

 
 
 
 

Pj19 – Dinamització d’activitats i jornades esportives en medi obert 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Esports 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny     x 

Implementació     x 

Avaluació     

Recursos 

Equip de treball Equip d’Esports, Equip de Salut Pública, Educadors/es de carrer 

Funcionals Via pública 

Econòmics Previstos en pressupost 2023 del Servei d’Esports: 15.000€ 

Metodologia 

Agents implicats  Entitats esportives, centres de secundària 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació  

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, persones assistents, valoracions 

Metodologia  Reunions de valoració, qüestionaris de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, cartells. 
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1.8 Programa de suport a l’esport femení 

Objectiu Estratègic Augmentar la pràctica esportiva per part de les dones. 

Objectiu Operatiu 
Establir clàusules específiques als convenis amb entitats esportives que 
fomentin la pràctica esportiva de les dones.  

Descripció/actuacions 
Projecte de creació i inclusió de clàusules específiques en els convenis amb les 
entitats esportives 

 
Pj20 -Projecte de creació i inclusió de clàusules específiques en els convenis amb les entitats 
esportives 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys 

Servei responsable Esports 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x   x  

Avaluació      x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’esport 

Funcionals  - 

Econòmics 
5% de l’aportació econòmica dels convenis realitzats amb les entitats 
esportives. 

Metodologia 

Agents implicats  Joventut 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Clàusules incorporades, efectes produïts, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Hàbits saludables i igualtat 

 
1. 10 Programa de foment de la salut 

Objectiu Estratègic 
Oferir orientació i acompanyament a les persones joves sobre temes vinculats 
a la salut i el benestar. 

Objectiu Operatiu 

Desenvolupar recursos d’acompanyament i orientació sobre temes de salut i 
conductes de risc, amb especial atenció a les addiccions al joc i a les noves 
tecnologies.   
Incentivar que els centres educatius ho sol·licitin. 

Descripció/actuacions 

Promoció de la salut dins els centres educatius:  
>> Les ofertes de recursos de promoció de la salut dins l’àmbit educatiu es 
proposen als centres a través del Catàleg de recursos educatius que coordina 
el Servei d’Educació.  Aquest catàleg recull totes les activitats que s'ofereixen 
als centres educatius de Manlleu per cada curs escolar des dels diferents 
serveis municipals i recursos que hi ha a la ciutat. Fins ara en el catàleg s’han 
contemplat recursos formatius en format taller i relacionats amb les 
drogodependències i amb la promoció de l’ús responsable de pantalles 
(mòbils, TV, videojocs, tauletes) i xarxes socials. L’actuació consisteix a ampliar 
aquests recursos educatius posant èmfasi en noves temàtiques com les 
addicions al joc i a les noves tecnologies i intentant buscar noves 
metodologies d’aprenentatge. 
>> Programa Salut i Escola. Un/a professional  de l’equip d’atenció primària es 
desplaça al centre de secundària amb la finalitat d’apropar els serveis de salut 
als centres docents i als adolescents, tot habilitant un espai confidencial de 
consulta en el centre d’educació secundària, la consulta oberta, al qual els 
alumnes de tercer i quart d’ESO poden accedir de manera espontània. Cada 
centre d’educació secundària ha de tenir un infermer/a referent de l’equip 
d’atenció primària de l’àrea d’influència de l’ABS 
Promoció de la salut fora el centres educatius:  
Tallers de còctels sense alcohol a l’Aula del Mercat Municipal, píndoles 
pedagògiques via xarxes socials, recursos pedagògics al futur web de joventut, 
possible servei presencial de consultes al futur espai jove relacionat amb tot 
tipus de drogodependències i especialment enfocat a les pantalles i addicions 
al joc. 

 
Pj21 - Promoció de la salut dins els centres educatius 

Població destinatària Joves de 12 a 21 anys 

Servei responsable Salut Pública 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x  x x  x  

Avaluació         

Recursos 

Equip de treball  Equip de Salut Pública i equip de Joventut 

Funcionals  Centres de secundària, Escola d’Adults 

Econòmics  Pressupost del Servei de Salut Pública: 6.000€ 

Metodologia 

Agents externs implicats  Centres de secundària, PFI-PTT, CAP, Diputació de Barcelona 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 
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Avaluació 

Indicadors 
 Tallers realitzats, valoració dels tallers, consultes realitzades per l’equip 
del CAP, valoració de les consultes realitzades. 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Mailing i trucades telefòniques. 

 
Pj22 - Promoció de la salut fora els centres educatius 

Població destinatària Joves de 16 a 34 anys 

Servei responsable Salut Pública 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny      x   

Implementació      x x  

Avaluació        x 

Recursos 

Equip de treball Equip de Salut Pública, equip de Joventut. 

Funcionals 
Equipament juvenil, pàgina web de joventut, espais municipals o via 
pública, material gràfic. 

Econòmics  Pressupost del Servei de Salut Pública: 5.500€  

Metodologia 

Agents externs implicats 

Empresa desenvolupament web, Programa Aterra (Centre d’Atenció 
Primària, Policia Local, Mossos d’Esquadra, projecte DRAC del Consell 
Comarcal d’Osona i Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
Barcelona), Mercat Municipal de Manlleu. 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors 
Accions desenvolupades, assistència, valoracions dels joves participants, 
visites al nou web. 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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1.11 Programa de foment de la igualtat 

Objectiu Estratègic 
Oferir orientació i acompanyament a les persones joves sobre temes vinculats 
a la igualtat. 

Objectiu Operatiu 

Desenvolupar recursos d’informació, sensibilització, acompanyament i 
orientació sobre temes d’igualtat i agressions masclistes i/o LGTBIfòbiques 
contemplant models alternatius a la heterosexualitat, potenciant la inclusió de 
gènere en totes les polítiques de joventut, adaptant els abordatges de les 
violències masclistes a les especificitats juvenils i impulsant la creació de punts 
liles de informació, prevenció i abordatge de les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques en espais d’oci.   
Incentivar que els centres educatius sol·licitin els recursos disponibles en 
aquest àmbit. 

Descripció/actuacions 

Promoció de la igualtat dins els centres educatius:  
Les ofertes de recursos de promoció de la igualtat dins l’àmbit educatiu es 
proposen als centres a través del catàleg de recursos que coordina el Servei 
d’Educació.  Aquest catàleg recull totes les activitats que s'ofereixen als 
centres educatius de Manlleu per cada curs escolar des dels diferents serveis 
municipals i recursos que hi ha a la ciutat. Fins ara en el catàleg s’han 
contemplat recursos formatius en format taller i relacionats amb la prevenció 
de LGTBIfòbia, prevenció de les violències masclistes, diversitat sexual i 
afectiva i rols i estereotips de gènere. L’actuació consisteix a ampliar aquests 
recursos proporcionant formació al professorat entorn l’abordatge de les 
violències masclistes i la coeducació ja que hi ha demanda dels centres 
educatius. 
Promoció de la igualtat fora dels centres educatius: desenvolupament de 
campanyes específiques de sensibilització, desenvolupament de recursos 
específics en el propi web de joventut, aprovació d’un protocol municipal 
entorn les violències en espais d’oci públics, xat via WhatsApp (Intaboo), 
atenció presencial en el futur espai jove. 

 
Pj23 - Promoció de la igualtat dins els centres educatius 

Població destinatària Joves de 12 a 18 anys 

Servei responsable Igualtat - SIAD 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x x   x   

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Igualtat, Equip de Joventut. 

Funcionals  Centres educatius 

Econòmics  Pressupost del Servei d’Igualtat-SIAD: 8.000€ 

Metodologia 

Agents externs implicats Consell Comarcal d’Osona, Diputació de Barcelona, centres educatius. 

Mecanismes de coordinació Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Tallers realitzats, valoració dels tallers 

Metodologia  Reunions de valoració 
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Comunicació 

Canals/estratègia  Mailing i trucades telefòniques. 

 
Pj24 - Promoció de la igualtat fora dels centres educatius 

Població destinatària Joves de 16 a 34 anys 

Servei responsable Igualtat - SIAD 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny      x   

Implementació      x  x 

Avaluació        x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Igualtat, Equip de Joventut 

Funcionals  Pàgina web de joventut, equipament juvenil, material gràfic. 

Econòmics Pressupost del Servei d’Igualtat-SIAD: 8.000€ 

Metodologia 

Agents externs implicats 
Desenvolupadors web, Consell Comarcal d’Osona, entitats (la Xinxa, 
TALCOMSOM, Fes-te Jove). 

Mecanismes de coordinació Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors 
Accions desenvolupades, assistència, valoracions dels joves participants, 
visites al nou web. 

Metodologia Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, i cartells 
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Participació i cohesió social 

 
1.12 Programa d’impuls i  suport a l’associacionisme/col·lectius juvenils 

Objectiu Estratègic 
Promoure la participació juvenil organitzada donant suport i facilitant al 
màxim l’autoorganització d’aquells col·lectius i entitats juvenils. 
Fomentar l’associacionisme juvenil. 

Objectiu Operatiu 

Oferir orientació, assessorament i acompanyament en el dia a dia de les entitats 
i grups juvenils per contribuir a apoderar-los i que esdevinguin un actor juvenil 
de referència en el territori. 
Vetllar per implicar el jovent en el món associatiu i incorporar una perspectiva 
de gènere en aquests espais per afavorir l’entrada de dones joves en els 
espais de decisió de les entitats. 
Posar diferents recursos a l’abast de les entitats juvenils i grups informals per 
fomentar el desenvolupament de la seva autonomia. 

Descripció/actuacions 

Projecte de foment de l’auto-organització i suport a iniciatives juvenils: 
Generar punts de trobada amb les entitats i grups, tant individualment com 
en grup, per poder treballar les seves necessitats, mancances i demandes de 
manera personalitzada. 
Generar vincle amb les entitats juvenils del territori més enllà de l’organització 
d’activitats. 
Projecte de creació d’un banc de recursos per a entitats i grups: Consisteix a 
donar suport a aquells grups de joves que vulguin organitzar alguna activitat o 
iniciativa oberta al conjunt del jovent manlleuenc per tal de donar-se a 
conèixer, estabilitzar el seu projecte o grup i/o generar xarxa entorn un 
objectiu compartit i d’interès general. 
Aquest suport es materialitza en: 

 Recursos materials i espais en l’organització d’activitats 

 Assessorament en l’àmbit formatiu  

 Assessorament en l’àmbit del finançament 

 Suport a la comunicació i a la difusió 

 Portal d’entitats. 

S’ofereix a entitats formalment constituïdes i també a grups organitzats no 
formalment constituïts. 

 
Pj25 - Projecte de foment de l’auto-organització i suport a iniciatives juvenils 

Població destinatària Entitats i grups informals formats per joves majors de 18 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x x  x  

Avaluació     x  

Recursos 

Equip de treball  Equip de joventut 

Funcionals  Espais municipals, locals de les entitats juvenils 

Econòmics  Pressupost del Servei de Joventut: 24.700€ 

Metodologia 

Agents externs implicats 
 Servei d’Igualtat, AEIG Arrels, Casal Boira Baixa, Fes-te Jove, Esplai de 4 
a 6 i altres col·lectius que es puguin anar creant. 
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Mecanismes de coordinació  Trobades periòdiques  

Avaluació 

Indicadors  Trobades realitzades, assistència i valoració de les trobades 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 
Pj26 - Projecte de creació d’un banc de recursos per a entitats i grups 

Població destinatària Entitats i grups informals formats per joves majors de 18 anys 

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x x   x 

Avaluació        x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de joventut 

Funcionals  Espai dins el nou web de joventut 

Econòmics  Recursos propis del Servei de Joventut 

Metodologia 

Agents externs implicats 
AEIG Arrels, Casal Boira Baixa, Fes-te Jove, Esplai de 4 a 6 i altres 
col·lectius que es puguin anar creant. 

Mecanismes de coordinació  Reunions, trucades, correus electrònics. 

Avaluació 

Indicadors 
Assessoraments, suports realitzats, activitats realitzades amb el suport i 
valoracions 

Metodologia  Registre i qüestionaris de valoració.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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1.13 Programa d’enfortiment del vincle amb el jovent a través d’espais estables de participació 

Objectiu Estratègic Fomentar la cultura participativa entre el jovent. 

Objectiu Operatiu 

Enfortir la relació entre el jovent i l’ajuntament 
Apoderar els i les joves en la vida social i cultural de la ciutat. 
Identificar els interessos juvenils. 
Donar continuïtat al Consell Municipal de la Infància. 

Descripció/actuacions 

Posada en marxa del Consell de Joves o un espai estable de participació 
juvenil d’àmbit de ciutat: Debatre i elaborar projectes de ciutat que donin 
sortida a les necessitats, inquietuds i preocupacions juvenils. Establir un espai 
de comunicació i treball conjunt entre l’Ajuntament i el jovent manlleuenc. 
Posada en marxa d’espais estables de participació amb mirada de ciutat als 
centres de secundària: Debatre i elaborar projectes de ciutat que donin 
sortida a les necessitats, inquietuds i preocupacions juvenils. Establir un espai 
de comunicació i treball conjunt entre l’Ajuntament i el jovent manlleuenc. 

 
Pj27 - Posada en marxa del Consell de Joves o un espai estable de participació juvenil d’àmbit de 
ciutat 

Població destinatària  Joves de 17 a 34 anys i entitats juvenils 

Servei responsable Participació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  T1, T2    T1  T1 

Implementació  T3, T4  T1,T2,T3, T4 T1,T2,T3,T4  T1,T2,T3,T4  

Avaluació    T4  T4  T4 

Recursos 

Equip de treball  Equip de participació 

Funcionals  Can Puget 

Econòmics  Vinculats al projecte pj 29 (Pressupostos Participatius) 

Metodologia 

Agents externs implicats Entitats i col·lectius juvenils, joves majors de 18 anys a títol individual 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Trobades realitzades, assistència, projectes impulsats, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 
Pj28 - Posada en marxa d’espais estables de participació amb mirada de ciutat als centres de 
secundària 

Població destinatària Joves de 12 a 16 anys 

Servei responsable Participació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  T1, T2    T1  T1 

Implementació  T3, T4  T1,T2,T3, T4 T1,T2,T3,T4  T1,T2,T3,T4  

Avaluació    T4  T4  T4 
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Recursos 

Equip de treball  Equip de participació 

Funcionals Centres de secundària 

Econòmics  Vinculats al projecte pj 29 (Pressupostos Participatius) 

Metodologia 

Agents externs implicats Centres de secundària  

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Trobades realitzades, assistència, projectes impulsats, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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1.14 Programa de foment de l’apoderament  juvenil 

Objectiu Estratègic Fomentar la cultura participativa 

Objectiu Operatiu 
Apoderar els i les joves en la vida social i cultural de la ciutat. 
Identificar els interessos dels col·lectius de joves que hi ha a la ciutat. 

Descripció/actuacions 

Posada en marxa de pressupostos participatius: Aquest projecte es durà a 
terme a través de dues línies d’actuació diferenciades que responen a la 
diferència d’interessos i preocupacions juvenils en funció del grup d’edat: 
joves de 12 a 17 anys i joves de 18 a 34 anys. 
En ambdues línies, seran els mateixos joves els qui mitjançant propostes i 
votacions definiran les  iniciatives adreçades al col·lectiu juvenil. 
Buscant la creació de sinèrgies, en algun moment es vincularan als espais 
estables de participació juvenil. 

 

Pj29 - Posada en marxa de pressupostos participatius. 

Població destinatària  Joves de 12 a 34 anys. 

Servei responsable Participació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  T1, T2    T1  T1 

Implementació  T3, T4  T1,T2,T3, T4 T1,T2,T3,T4  T1,T2,T3,T4  

Avaluació    T4  T4  T4 

Recursos 

Equip de treball  Equip de participació 

Funcionals  Can Puget 

Econòmics Pressupost del Servei de Joventut: 10.000€  anuals 

Metodologia 

Agents externs implicats 
Centres de secundària, entitats i col·lectius juvenils, joves a títol 
individual. 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors 
 Participants, propostes, vots, execució propostes, valoracions i espais 
estables crets 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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1.15 Programa d’enfortiment del vincle amb el jovent a través de la intervenció en medi obert 

Objectiu Estratègic Crear vincle, acompanyar i dinamitzar els i les joves en medi obert 

Objectiu Operatiu 
Crear figures de proximitat i referents que fomentin l’autonomia personal dels 
i les joves i la cohesió juvenil al territori. 
Generar nous canals presencials de comunicació i relació.     

Descripció/actuacions 

Projecte d’identificació de joves i d’espais de relació juvenils: Anar a buscar els 
i les joves presencialment en aquells espais on es troben habitualment per 
crear vincle amb ells i elles, especialment amb aquells i aquelles joves que 
habitualment no tenen relació amb l’ajuntament. 
Acompanyar els i les joves a títol individual i en grup visualitzant la figura de 
l’educador de carrer, potenciant el coneixement de les seves necessitats, la 
relació amb els recursos municipals i amb altres grups de joves. 

 

Pj30 - Projecte d’identificació de joves i d’espais de relació juvenils. 

Població destinatària Joves de 12 a 18 anys. 

Servei responsable Promoció Social i Personal 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x  x  x 

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Joventut 

Funcionals  - 

Econòmics  Pressupost del Servei de Promoció Social: 60.000€  

Metodologia 

Agents externs implicats  Educadors de carrer 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació  

Avaluació 

Indicadors 
Espais identificats, grups identificats, relació establerta, valoració 
tècnica 

Metodologia  Registres, notes de camp, reunions de valoració.  

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Comunicació 
 

1.16 Programa de millora de la comunicació amb el jovent 

Objectiu Estratègic Generar vincle i proximitat amb els col·lectius juvenils de la ciutat 

Objectiu Operatiu 
Crear nous canals de comunicació amb el jovent. 
Crear llenguatges comunicatius i nous canals que permetin millorar la relació 
entre els col·lectius juvenils i l’Ajuntament. 

Descripció/actuacions 

Projecte de creació d’una nova pàgina web de joventut: Oferir al jovent un 
espai virtual tipus finestreta única en el que les i les joves trobin en un mateix 
lloc informació del seu interès: des de l’agenda d’activitats, a ofertes de feina, 
beques i ajudes als estudis, salut, entitats juvenils, etc. Aquest espai tindrà 
una imatge gràfica propera al jovent i també les funcions adequades per 
generar proximitat amb aquest col·lectiu, com elements de comunicació 
sincrònica tipus xat o videoconferència en directe. 
Projecte de gestió  de recursos comunicatius juvenils: Desenvolupar una 
estratègia de comunicació 4.0 que posi l’accent en la creació estratègica de 
continguts adequats, en les novetats tecnològiques i que contempli el màxim 
possible de canals de comunicació per poder arribar als diferents perfils de 
joves que hi ha a la ciutat. 

 
Pj31 - Projecte de creació d’una nova pàgina web de joventut 

Població destinatària Joves de 12 a 34 anys  

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny x        

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació   x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Servei de joventut 

Funcionals - 

Econòmics Inclòs dins del projecte de renovació del web municipal 

Metodologia 

Agents externs implicats Servei de Comunicació i Desenvolupadors/es web 

Mecanismes de coordinació Reunions coordinació, treball 

Avaluació 

Indicadors  Creació de la pàgina web, visites i altres estadístiques 

Metodologia  Registres web i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Pj32 - Projecte de gestió  de recursos comunicatius juvenils 

Població destinatària  Joves de 12 a 34 anys  

Servei responsable Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació         

Recursos 

Equip de treball  Equip de Joventut 

Funcionals  Espais municipals 

Econòmics Pressupost del Servei de Joventut: 1.000€ anuals 

Metodologia 

Agents externs implicats  Equip de Comunicació 

Mecanismes de coordinació  Reunions 

Avaluació 

Indicadors  Evolució de les visites, interacció digital, nous recursos generats 

Metodologia  Registres web, documentació, reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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5.3. EIX 2: PROGRAMES I ACCIONS 

 

Educació  

 

2.1 Programa de promoció de les oportunitats educatives amb visió d’educació 360 

Objectiu Estratègic Potenciar les polítiques educatives a través d’una visió comunitària i local. 

Objectiu Operatiu 

Facilitar la mobilitat internacional a través de l’educació.  
Reforçar el treball comunitari a partir dels projectes educatius.  
Oferir recursos per orientar els itineraris formatius.  
Fomentar l’augment de l’oferta d’itineraris formatius al municipi i oferta no 
formal.  

Descripció/actuacions 

Mobilitat internacional: vinculada al projecte Youth on the Move i Fundació 
Aurora. L’actuació consisteix a donar itineraris de formació i mobilitat a joves 
d’entorns sociofamiliars amb menys oportunitats. Ampliació del projecte a tot 
el jovent a través d’un possible punt presencial d’informació al futur 
equipament juvenil. 
Projecte de suport al treball comunitari per projectes dels centres educatius: 
acompanyament al servei comunitari. 
Projecte d’acompanyament en la cerca de recursos i ajudes educatives: 
suport a la tramitació de beques per als estudis post obligatoris. 
Projecte de prevenció de l’abandonament escolar prematur, millora de 
l’orientació i l’acompanyament als estudis post-obligatoris: Pla d’absentisme 
i prevenció de l’abandonament escolar prematur, Estratègia local contra 
l’abandonament escolar prematur, Jornades Càpsula, FP Comarcal, Catàleg 
d’Educació, pràctiques a empreses, reforç escolar a primer de batxillerat, 
Taula per l’escolarització inclusiva i equilibrada. 
Foment de nous cicles de Formació Professional públics i privats: convenis 
amb centres universitaris, centres de secundària, planificació educativa a 
través de l’ interlocució amb el Departament d’Educació. 
Equilibri entre centres educatius: mesures d’escolarització equilibrada, 
projecte Magnet a l’Institut del Ter. 
Projecte d’ampliació de l’oferta d’educació no formal: oferta d’activitats 
extraescolars a secundària 

 

Pj33 - Mobilitat internacional 

Població destinatària Població de 18 a 29 anys 

Servei responsable Promoció social 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x x  x  x  

Avaluació         

Recursos 

Equip de treball Equip de Promoció Social, Equip de Joventut 

Funcionals Espais municipals 

Econòmics Pressupost del Servei de Promoció Social: 5.000€ anuals 

Metodologia 
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Agents externs implicats Fundació Aurora 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Consultes, acompanyaments, joves a l’estranger, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris, reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj34 - Projecte de suport al servei comunitari per projectes dels centres educatius 

Població destinatària Població de 12 a 18 anys 

Servei responsable Educació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x  x  x 

Implementació  x  x  x x  

Avaluació  x  x x   x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Educació, equip de Participació. 

Funcionals  Portal d’entitats: www.manlleuentitats.cat 

Econòmics Recursos propis dels serveis d’Educació i de Participació 

Metodologia 

Agents externs implicats Centres escolars de secundària i entitats de la ciutat 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Accions desenvolupades, valoracions 

Metodologia Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj35 - Projecte d’acompanyament en la cerca de recursos i ajudes educatives. 

Població destinatària A partir de 16 anys 

Servei responsable Educació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació x   x  x  x 

Avaluació         

Recursos 

Equip de treball Equip d’Educació, Equip d’Ocupació 

Funcionals Ordinadors de la biblioteca 
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Econòmics Recursos propis del Servei d’Educació i de l’OPE 

Metodologia 

Agents externs implicats Biblioteca, centres de secundària 

Mecanismes de coordinació Trucades, correus electrònics 

Avaluació 

Indicadors Assessoraments, acompanyaments, tramitacions amb suport 

Metodologia Registres 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj36 - Projecte de prevenció de l’abandonament escolar prematur, millora de l’orientació i 
l’acompanyament als estudis post-obligatoris 

Població destinatària Població de 12 a 18 anys 

Servei responsable Educació  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny x  x  x  x  

Implementació x  x  x  x  

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball Equip d’Educació, Equip d’Ocupació, Equip de Joventut 

Funcionals  - 

Econòmics Propis del Servei d’Educació i derivats de la Diputació de Barcelona 

Metodologia 

Agents implicats Consell Comarcal, Diputació, empreses, centres educatius 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Orientacions, acompanyaments, recursos oferts, valoracions 

Metodologia Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj37 - Foment de nous cicles de Formació Professional públics i privats 

Població destinatària A partir de 16 anys 

Servei responsable Educació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x  x  x x  

Avaluació         

Recursos 
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Equip de treball  Equip d’Educació, Equip d’Ocupació 

Funcionals  - 

Econòmics - 

Metodologia 

Agents externs implicats 
Centres de secundària, centres universitaris, Departament d’Educació 
de la Generalitat. 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, participants, objectius assolits 

Metodologia  Registres, qüestionaris, reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj38 - Equilibri entre centres educatius 

Població destinatària Població de 12 a 18 anys 

Servei responsable Educació  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x  x x  

Implementació  x  x  x x  

Avaluació  x  x x    

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Educació 

Funcionals  Oficina Municipal d’Escolarització 

Econòmics  - 

Metodologia 

Agents externs implicats 
Departament d’Educació de la Generalitat, centres educatius de 
secundària i ciutadania a través de la Taula per l’escolarització inclusiva i 
equilibrada. 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Índex de segregació escolar a secundària 

Metodologia Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj39 - Projecte d’ampliació de l’oferta d’educació no formal 

Població destinatària Població de 12 a 18 anys 

Servei responsable Educació  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny x  x  x  x  
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Implementació  x  x  x  x 

Avaluació x  x  x  x  

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Educació, Equip d’Esports 

Funcionals  Escoles, equipaments esportius. 

Econòmics Pressupost dels serveis d’Educació i Esports: 6.000€ 

Metodologia 

Agents externs implicats  AMPA dels centres escolars 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, participants, objectius assolits 

Metodologia  Registres, qüestionaris, reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

2.2 Programa de foment de l’educació comunitària amb visió de ciutat conjuntament amb els 
centres educatius 

Objectiu Estratègic Reforçar les vinculacions entre l’entorn educatiu i comunitari 

Objectiu Operatiu 
Augmentar el coneixement i vinculació amb el patrimoni de Manlleu. 
Connectar els agents educatius en el territori. 
Augmentar la presència dels centres educatius en la comunitat pròxima.  

Descripció/actuacions 

Descobreix Manlleu: projecte de coneixement del patrimoni local. 
Projecte de millora de la connexió dels agents educatius del territori:  
 >> Projecte Educatiu de Ciutat – PEC: grups de discussió amb joves dels centres 
educatius entorn les barreres existents per accedir a les activitats fora escola. 
>> Pla Educatiu d’Entorn: suport a la tasca escolar a través de voluntariat, 
programació d’activitats extraescolars específiques per secundària 
conjuntament amb les AMPA, projecte de patis oberts, Xarxa d’Infància i 
Adolescència de Manlleu, Pla de prevenció i atenció a l’absentisme i 
l’abandonament escolar de Manlleu, acompanyament al projecte de servei 
comunitari i aprenentatge servei dels centres educatius de secundària, 
Company Tutor. 
Projecte de participació dels centres educatius en activitats comunitàries de 
ciutat: Treball amb els delegats i delegades, Cavalcada de Reis, 25-N, Claver 
XXI, Obra d’art per tothom, vinculació del projecte Katakrak a l’INS Antoni 
Pous i a la Fira Alterna’t, espais estables de participació juvenil. 

 
Pj40 – Descobreix Manlleu 

Població destinatària Població de 12 a 16 anys 

Servei responsable Museu del Ter 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x       

Avaluació    x     

Recursos 
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Equip de treball Equip d’Educació 

Funcionals Centres escolars, via pública  

Econòmics Pressupost del Museu del Ter 

Metodologia 

Agents externs implicats  Museu del Ter, professional externs, centres educatius 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració  

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj41 - Projecte de millora de la connexió dels agents educatius del territori. 

Població destinatària Agents educatius del territori 

Servei responsable Educació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x  x  x 

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Educació 

Funcionals  Espais municipals 

Econòmics  Vinculats al PEC i al PEE 

Metodologia 

Agents externs implicats Entitats, centres educatius, professional externa PEC. 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, reunions, assistència, projectes impulsats 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj42 - Projecte de participació dels centres educatius en activitats comunitàries de ciutat. 

Població destinatària Agents comunitaris i educatius 

Servei responsable Educació 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x  x  x  x 

Implementació  x  x  x  x 
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Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Educació, Equip de Joventut 

Funcionals  Espais municipals  

Econòmics  Propis del Servei d’Educació 

Metodologia 

Agents externs implicats  Centres educatius 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Centres implicats, accions a les que assisteixen, projectes impulsats 

Metodologia Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

 

Mercat de treball 

 
2.3 Programa d’orientació i acompanyament a les persones joves per a la millora de l’ocupació 
mitjançant el model d’orientació per competències 

Objectiu Estratègic Millorar la ocupabilitat de la població jove. 

Objectiu Operatiu 
Facilitar l’entrada al mercat de treball. 
Oferir informació sobre el funcionament del mercat de treball. 
Potenciar models econòmics alternatius com l’economia social i solidària. 

Descripció/actuacions 

Pràctiques laborals i no laborals: accions per assolir la inserció laboral o 
l’aplicació i complementació dels coneixements adquirits en una formació, 
afavorint l’adquisició de competències professionals corresponents en un 
àmbit de treball real mitjançant estades de pràctiques en empreses, com:  

- Elaborar un sistema de prospecció d’empreses tenint en compte 

tots els projectes que inclouen pràctiques. 

- Dissenyar activitats per posar en valor la participació del teixit 

empresarial de la ciutat en l’acolliment d’alumnat en pràctiques. 

- Coordinar els diversos programes de pràctiques.  

Projecte de coneixença del mercat laboral al jovent: realitzar sessions de 
coneixement del mercat de treball i les ocupacions. 
Noves visions sobre l’ocupació: donar a conèixer l’Economia Social i Solidària 
a través de tallers als centres de secundària i oferir assessorament 
especialitzat, acompanyament a persones joves que volen reemprendre una 
empresa en funcionament,  acompanyament en la creació, posada en marxa i 
primers anys d’activitat d’una nova empresa, impartir xerrades de 
sensibilització als centres de secundària entorn l’emprenedoria. 

 
Pj43 - Pràctiques laborals i no laborals 

Població destinatària  Població de 16 a 29 anys 

Servei responsable Promoció econòmica  

Temporització 2020 2021 2022 2023 
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Disseny x        

Implementació  x  x x  x  

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Promoció Econòmica, Equip d’Educació 

Funcionals  Edificis municipals, empreses i espais on es realitzen les pràctiques. 

Econòmics  Propis de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents externs implicats Centres educatius de secundària, universitat 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Joves beneficiaris/es, renovacions de contracte, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj44 - Projecte de coneixença del mercat laboral al jovent 

Població destinatària Població de 16 a 29 anys  

Servei responsable Promoció econòmica i Joventut 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x  x  x x  

Avaluació  x  x  x x  

Recursos 

Equip de treball Promoció Econòmica 

Funcionals Propis de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Econòmics Propis de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents externs implicats  - 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Sessions realitzades, assistència 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj45 - Noves visions sobre l’ocupació: ESS, emprenedoria 

Població destinatària  Població de 16 a 29 anys  
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Servei responsable Promoció Econòmica 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x  x x  x  

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Promoció Econòmica, Equip de Joventut 

Funcionals  Espais propis de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Econòmics Propis de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents implicats  Joventut 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Sessions realitzades, assistència 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

 

2.4 Programa d’encaix entre l’oferta i la demanda 

Objectiu Estratègic Estimular l’ocupació juvenil. 

Objectiu Operatiu 

Acompanyar a les persones joves en la construcció dels itineraris laborals. 
Augmentar el nombre de contractes de persones joves.  
Oferir una borsa de treball actualitzada d’ofertes adients per a la població 
jove. 

Descripció/actuacions 

Gestió de la borsa de treball juvenil: entrevistes ocupacionals, gestió 
específica d’ofertes de treball juvenils, gestió de la formació ocupacional, 
recollir informació de les empreses i de les persones usuàries per detectar 
mancances del servei, anàlisi de la formació obtinguda, formació específica al 
personal tècnic del Servei Local d’Ocupació. 
Foment de la contractació juvenil: programa de contracte en pràctiques del 
SOC, creació d’itineraris personalitzats, augmentant la prospecció d’empreses 
i la seva sensibilització per trencar estigmes, seguiment post-inserció, oferir 
programes ocupacionals a les empreses per facilitar la contractació juvenil. 
Mentoratge: cercar persones per fer de mentors i casar-los amb persones 
interessades, donar suport tècnic a les persones que fan de mentores, 
acompanyament integrat i individualitzat a la persona usuària pre-inserció i 
post-inserció a través d’entrevistes i altres elements, gestió d’eines per 
mantenir el lloc de treball. 

 

Pj46 - Gestió de la borsa de treball juvenil 

Població destinatària Població de 16 a 29 anys  

Servei responsable Promoció econòmica 

Temporització 2020 2021 2022 2023 
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Disseny         

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Promoció Econòmica 

Funcionals  Can Puget i altres espais municipals 

Econòmics  Propis de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents implicats  Joventut 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors 
Ofertes juvenils publicades, candidatures, contractes efectuats, joves 
inserits/des, valoracions. 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj47 - Foment de la contractació juvenil 

Població destinatària  Població de 16 a 29 anys  

Servei responsable Promoció Econòmica 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Promoció Econòmica 

Funcionals  Espais municipals 

Econòmics 
Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC i de l’Oficina de 
Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents externs implicats  SOC 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Número de contractes 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj48 - Mentoratge 
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Població destinatària  Població de 16 a 34 anys  

Servei responsable Promoció Econòmica  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Promoció Econòmica 

Funcionals Espais municipals 

Econòmics 
 Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC i de l’Oficina de 
Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents externs implicats Empreses contractadores, SOC 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Acompanyaments realitzats, objectius individuals assolits, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 
 
2.5 Programa per adequar l’oferta formativa a les necessitats de les persones joves: millora de 
l’ocupabilitat 

Objectiu Estratègic 
Millora de la formació, l’ocupació i la qualitat en el treball de les persones 
joves. 

Objectiu Operatiu 

Capacitar a les persones joves per tal d’adequar les seves competències als 
requeriments del mercat de treball. 
Oferir una formació adequada a les necessitats del teixit empresarial i a les 
demandes específiques de les persones joves. 
Capacitar a les persones joves per a que puguin desenvolupar el seu itinerari 
formatiu. 
Orientar a les persones joves que finalitzen els estudis o que tenen interès en 
formar-se cap a aquelles ocupacions amb més demanda i que s’adeqüin a les 
seves necessitats. 
Donar resposta a persones joves que, per motius diversos, no han trobat el 
seu lloc als centres de secundària i que, per raó de la seva edat, són invisibles 
per les empreses. 

Descripció/actuacions 

Recerca de feina: millora i nous canals i eines: actualitzar la pàgina 
www.netvibes.com que aglutina diferents recursos i eines per torbar feina, 
generar activitats per transmetre la informació sobre la recerca de feina, 
millorar i dinamitzar l’espai de Feinateca, acompanyar a les persones joves en 
el procés de recerca de feina, incorporar l’ús del mòbil a la recerca de feina, 
fer sessions de coneixement del mercat de treball i les ocupacions. 
Projecte de noves oportunitats educatives:  dissenyar el projecte d’escola de 
noves oportunitats de Manlleu i coordinar els recursos existents, participar en 
el disseny del projecte d’escola de noves oportunitats d’Osona, vincular 
alumnat participant dels recursos de Noves Oportunitats de Manlleu a la 
borsa de treball de l’Oficina de Promoció Econòmica. 

http://www.netvibes.com/
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Pj49 - Recerca de feina: millora i nous canals i eines 

Població destinatària Població de 16 a 29 anys 

Servei responsable Promoció Econòmica  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x  x  x  x 

Avaluació  x  x  x x  

Recursos 

Equip de treball  Promoció Econòmica 

Funcionals  Espais municipals 

Econòmics 
 Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC i de l’Oficina de 
Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents externs implicats  SOC 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj50 - Projecte de noves oportunitats  

Població destinatària Població de 16 a 29 anys  

Servei responsable Promoció Econòmica 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació  x  x  x x  

Avaluació  x  x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip de Promoció Econòmica, Equip d’Educació 

Funcionals  Escola d’Adults, espais municipals 

Econòmics 
 Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC, del Servei 
d’Educació i de l’Oficina de Promoció Econòmica 

Metodologia 

Agents externs implicats 
 SOC, entitats que treballen per a joves (Cooperativa Aurora, Fundació 
AMPANS), Escola d’Adults i Consorci per la Normalització Lingüística. 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 
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Indicadors  Accions desenvolupades, valoracions, número joves participants 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

 

Habitatge 

 

2.6 Programa de recuperació de l’Oficina Local d’Habitatge 

Objectiu Estratègic Facilitar l’accés a l’habitatge de la població jove 

Objectiu Operatiu 
Oferir recursos per a la cerca d’habitatges.  
Assessorar a la població jove en emancipació.  

Descripció/actuacions 

Borsa local de pisos buits: facilitar eines i recursos com la creació d’una borsa 
amb vistes a incentivar el lloguer de pisos buits a persones de col·lectius 
vulnerables com el jovent, entesa com un recurs de transició i no finalista. 
Projecte de foment de l’accés a l’habitatge: recuperar l’Oficina Local 
d’Habitatge. 
Assessoria especialitzada: línia específica adreçada a persones joves i entorn 
a temes com accés a l’habitatge que contempli les formes habituals i també 
noves formes com per exemple la masoveria urbana. 

 
Pj51 - Borsa local de pisos buits 

Població destinatària Població de 18 a 34 anys 

Servei responsable Habitatge 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x  x  x 

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Habitatge, Equip de Joventut 

Funcionals  Oficina Local d’Habitatge 

Econòmics  Vinculats al pressupost de l’exercici 2021 

Metodologia 

Agents externs implicats  Entitats bancàries, petits propietaris, immobiliàries 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Pisos buits, lloguers de pisos per joves, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 
Pj52 - Projecte de foment de l’accés a l’habitatge 
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Població destinatària Població de 18 a 34 anys 

Servei responsable Habitatge  

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x  x  x 

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Habitatge, Equip de Joventut 

Funcionals  Oficina Local d’Habitatge 

Econòmics  Vinculats al pressupost de l’exercici 2021 

Metodologia 

Agents externs implicats   

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors Número de joves que han aconseguit un habitatge 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj53- Assessoria especialitzada 

Població destinatària Població de 18 a 34 anys 

Servei responsable Habitatge 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny  x       

Implementació    x  x  x 

Avaluació    x  x  x 

Recursos 

Equip de treball  Equip d’Habitatge 

Funcionals  Oficina Local d’Habitatge 

Econòmics  Vinculats al pressupost de l’exercici 2021 

Metodologia 

Agents externs  implicats  Immobiliàries i professionals de la gestió de comunitats 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Assessoraments realitzats, valoracions 

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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Mobilitat 
 

2.7 Programa de foment de la mobilitat sostenible 

Objectiu Estratègic Promocionar formes de mobilitat sostenibles. 

Objectiu Operatiu 
Fomentar hàbits de vida saludables. 
Adequar i millorar la xarxa de transport públic. 
Adequar i millorar la xarxa de carrils bici. 

Descripció/actuacions 

Projecte de foment i millora de l’ús del transport públic: facilitar serveis de 
transport escolar de qualitat i fer efectiva una bona connexió entre Manlleu i 
les diferents universitats i centres educatius superiors catalans a través de 
transport públic. 
Projecte de foment i millora de l’ús de la bicicleta: crear una xarxa de carrils 
bici per a l’ús quotidià del jovent. 

 

Pj54 - Projecte de foment i millora de l’ús del transport públic 

Població destinatària Població de 16 a 34 anys 

Servei responsable Urbanisme 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny    x     

Implementació      x x  

Avaluació        x 

Recursos 

Equip de treball  Serveis Territorials 

Funcionals  - 

Econòmics  - 

Metodologia 

Agents externs implicats  Plataforma ‘Que no ens fotin el tren’ 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, dades d’ús, valoracions  

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 

 

Pj55 - Projecte de foment i millora de l’ús de la bicicleta 

Població destinatària Població de 18 a 34 anys 

Servei responsable Urbanisme 

Temporització 2020 2021 2022 2023 

Disseny         

Implementació  x  x x   x 

Avaluació       

Recursos 
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Equip de treball  Serveis Territorials 

Funcionals  Via pública 

Econòmics Pressupost d’Urbanisme: 50.000€ anuals 

Metodologia 

Agents externs implicats Diputació de Barcelona 

Mecanismes de coordinació  Reunions de coordinació 

Avaluació 

Indicadors  Accions desenvolupades, dades d’ús, valoracions  

Metodologia  Registres, qüestionaris i reunions de valoració 

Comunicació 

Canals/estratègia  Comunicació a través de XXSS, mailing i cartells 
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6. La sistematització  

La sistematització és l’apartat final del Pla Local de Joves. Defineix els criteris generals que 

presents a l’hora de desenvolupar la pròpia política municipal de joventut, com el 

desenvolupament d’accions que tinguin en compte les necessitats de les diverses franges 

d’edat del jovent manlleuenc o la temporització del Pla. 

La sistematització és l’apartat final del Pla Local de Joves de Manlleu pel període 2020-2023, 

representa una visió general del Pla, més enllà del detall de les fitxes dels programes i 

projectes. Concretament es mostra les persones destinatàries segons franja d’edat, la 

temporització del Pla per trimestres, els recursos per al seu desenvolupament. 

En definitiva la sistematització és una eina per millorar l’aplicació del Pla; ha d’esdevenir útil 

per desenvolupar la planificació estratègica prevista i per satisfer de manera òptima i eficient 

les necessitats del jovent de Manlleu.  

De la mateixa manera, la sistematització del pla també ens ha de permetre fer una previsió 

del desenvolupament de l’actuació del Servei de Joventut, tenint en compte elements com 

la temporització dels projectes al llarg dels quatre anys de vigència del pla, els recursos amb 

els quals es comptarà en aquest període o els mecanismes d’avaluació. 

La implementació i avaluació del Pla també s’alinea amb els principis rectors de les 

polítiques de joventut.  

Tenint en compte aquestes qüestions, els aspectes que s’han volgut analitzar i treballar en 

la sistematització del Pla són els següents: 

 

 Persones destinatàries 

 Temporització 

 Recursos pel desenvolupament del Pla 

 Pressupost i pla de finançament 

 Metodologia 

 Avaluació  
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6.1. PERSONES DESTINATÀRIES 

 

Quan parlem de “jovent” ho fem tenint en compte que no és un col·lectiu homogeni sinó que 

està format per persones amb realitats molt diferents que tenen problemàtiques, motivacions 

i necessitats diverses i heterogènies. La taula següent fa referència a la població 

principalment destinatària segons franges d’edat.  

 

Taula 3: Eix 1 Diversitat, participació i cohesió social 

Programa Projecte 12-16 17-20 21-25 25-29 30-34 

Àmbit Oci i cultura 

1.1 Programa d’ampliació 
dels espais d’oci i culturals. 

Projecte de creació d’un espai de 
referència per al jovent  

x x x x x 

1.2 Programa de millora de 
l’oferta cultural i d’oci per a 
joves 

Carnet Jove Local x x x x  

Projecte de programació  d’activitats 
culturals de ciutat  

x x x x x 

Projecte de millora de l’oferta en arts 
escèniques i teatre 

x x x x x 

Projecte de foment dels equipaments 
culturals existents 

x x x x x 

1.3 Programa de foment, 
suport i acompanyament a 
iniciatives culturals juvenils. 

Cinema a la fresca    x x 

Concurs Manga x x x x x 

Projecte de prospecció i identificació 
d’iniciatives culturals juvenils 

x x x x x 

1.4 Programa de foment de 
la creació i innovació 
cultural juvenil. 

Projecte de creació d’un LAB artístic  x x x x 

Àmbit Multiculturalitat 

1.5 Programa de foment de 
la diversitat cultural 

Projecte d’impuls d’un espai de diàleg 
entre joves procedents de les diferents 
cultures que conviuen a la ciutat. 

x x x x x 

Participació en el desplegament del nou 
Pla de Convivència en la Diversitat de 
Manlleu. 

x x x x x 

1.6 Programa de foment de 
la pedagogia de la diversitat 

Abordatge de la diversitat dins dels 
centres educatius 

x x    

Abordatge de la diversitat fora dels 
centres educatius 

 x  x x x x 

Àmbit Esports 

1.7 Programa de 
transversalització de 
l’esport: Escola Esportiva de 
Manlleu. 

Projecte d’ampliació d’equipaments 
esportius i millora de l’accés 

x x x x x 

Projecte d’aprofundiment de l’ 
aprofitament de pistes esportives i patis 
escolars 

x x x x x 

Projecte d’ampliació de l’oferta 
d’activitats de la piscina 

x x x x x 

Ordenació dels espais esportius no 
convencionals del passeig del Ter 

x x x x x 

Projecte de millora de l’skate park x x x x x 
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Dinamització d’activitats i jornades 
esportives en medi obert 

x x x x x 

1.8 Programa de suport a 
l’esport femení. 

Projecte de creació i inclusió de clàusules 
específiques en els convenis amb les 
entitats esportives 

x x x x x 

Àmbit Hàbits saludables i igualtat 

1. 10 Programa de foment 
de la salut 

Promoció de la salut dins els centres 
educatius 

x x    

Promoció de la salut fora el centres 
educatius 

 x x x x 

1.11 Programa de foment 
de la igualtat 

Promoció de la igualtat dins els centres 
educatius 

x x       

Promoció de la igualtat fora dels centres 
educatius 

  x x x x 

Àmbit Participació i cohesió social 

1.13 Programa d’impuls i  
suport a 
l’associacionisme/col·lectius 
juvenils 

Projecte de foment de l’auto-
organització i suport a iniciatives juvenils 

  x x x x 

Projecte de creació d’un banc de 
recursos per a entitats i grups 

  x x x x 

1.14 Programa 
d’enfortiment del vincle 
amb el jovent a través 
d’espais estables de 
participació  

Posada en marxa del Consell de Joves o 
un espai estable de participació juvenil 
d’àmbit de ciutat 

  x x x x 

Posada en marxa d’espais estables de 
participació amb mirada de ciutat als 
centres de secundària 

x         

1.15 Programa de foment 
de l’apoderament  juvenil 

Posada en marxa de pressupostos 
participatius. 

x x x x x 

1.16 Programa 
d’enfortiment del vincle 
amb el jovent a través de la 
intervenció en medi obert 

Projecte d’identificació de joves i d’espais 
de relació juvenils. 

x x       

Àmbit Comunicació 

1.17 Programa de millora 
de la comunicació amb el 
jovent 

Projecte de creació d’una nova pàgina 
web de joventut 

x x x x x 

Projecte de gestió  de recursos 
comunicatius juvenils 

x x x x x 
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Taula 4: Eix 2 Transició escola-vida adulta 

Programa Projectes 12-16 17-20 21-25 25-29 +30 

Àmbit Educació 

2.1 Programa de promoció 
de les oportunitats 
educatives amb visió 
d’educació 360 

Mobilitat internacional  x x       

Projecte de suport al treball comunitari 
per projectes dels centres educatius 

x x       

Projecte d’acompanyament en la cerca 
de recursos i ajudes educatives. 

 x x x x 

Projecte de prevenció de 
l’abandonament escolar prematur, 
millora de l’orientació i 
l’acompanyament als estudis post-
obligatoris  

x x       

Foment de nous cicles de Formació 
Professional públics i privats  

 x x x x 

Equilibri entre centres educatius  x x       

Projecte d’ampliació de l’oferta 
d’educació no formal 

x x       

2.2 Programa de foment de 
l’educació comunitària amb 
visió de ciutat conjuntament 
amb els centres educatius 

Descobreix Manlleu x x       

Projecte de millora de la connexió dels 
agents educatius del territori 

x x x x x 

Projecte de participació dels centres 
educatius en activitats comunitàries de 
ciutat 

x x       

Àmbit Mercat de treball 

2.3 Programa d’orientació i 
acompanyament a les 
persones joves per a la 
millora de l’ocupació 
mitjançant el model 
d’orientació per 
competències 

Pràctiques laborals i no laborals  x x x   

Projecte de coneixença del mercat 
laboral al jovent 

 x x x   

Noves visions sobre l’ocupació: ESS, 
emprenedoria 

 x x x   

2.4 Programa d’encaix entre 
l’oferta i la demanda 

Gestió de la borsa de treball juvenil  x x x   

Foment de la contractació juvenil  x x x   

Mentoratge  x x x x 

2.5 Programa per adequar 
l’oferta formativa a les 
necessitats de les persones 
joves: millora de 
l’ocupabilitat 

Recerca de feina: millora i nous canals i 
eines 

 x x x   

Projecte de noves oportunitats 
educatives 

 x x x   

Àmbit Habitatge 

2.6 Programa de recuperació 
de l’Oficina Local 
d’Habitatge 

Borsa local de pisos buits   x x x x 

Projecte de foment de l’accés a 
l’habitatge 

  x x x x 

Assessoria especialitzada   x x x x 

Àmbit Mobilitat 

2.7 Programa de foment de 
la mobilitat sostenible 

Projecte de foment i millora de l’ús del 
transport públic 

x x x x x 

Projecte de foment i millora de l’ús de la 
bicicleta 

x x x x x 
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6.2. TEMPORITZACIÓ 

 

En les fitxes, s’ha recollit una temporització detallada dels projectes que s’executaran des 

del Servei de Joventut al llarg dels pròxims anys. En la taula següent, s’hi pot trobar la 

temporització prevista per l’aplicació de cada una de les actuacions concretes. Així doncs, 

s’han dividit els quatre anys d’aplicació del pla en trimestres, tot indicant quin és el període 

d’implementació de cada una de les actuacions concretes. 

D’aquesta manera, podrem obtenir una visió general del procés de disseny, implementació 

i avaluació dels projectes (informació recollida a les fitxes) i una informació més específica 

sobre l’aplicació concreta de cada una de les actuacions. 

Taula 5: Eix 1 Diversitat, participació i cohesió social 

Programa Projecte 2020 2021 2022 2023 

Àmbit Oci i cultura 

1.1 Programa d’ampliació 
dels espais d’oci i culturals. 

Projecte de creació d’un espai de 
referència per al jovent  

 X   

1.2 Programa de millora de 
l’oferta cultural per a joves 

Carnet Jove Local x    

Projecte de programació  d’activitats 
culturals de ciutat  

x    

Projecte de millora de l’oferta en arts 
escèniques i teatre 

 x   

Projecte de foment dels equipaments 
culturals existents 

x    

1.3 Programa de foment, 
suport i acompanyament a 
iniciatives culturals juvenils. 

Cinema a la fresca x    

Concurs Manga x    

Projecte de prospecció i identificació 
d’iniciatives culturals juvenils 

 x   

1.4 Programa de foment de 
la creació i innovació cultural 
juvenil. 

Projecte de creació d’un LAB artístic  x   

Àmbit Multiculturalitat 

1.5 Programa de foment de 
la diversitat cultural 

Projecte d’impuls d’un espai de trobada 
entre joves procedents de les diferents 
cultures que conviuen a la ciutat. 

x    

Participació en el desplegament del nou 
Pla de Convivència en la Diversitat de 
Manlleu. 

x    

1.6 Programa de foment de 
la pedagogia de la diversitat 

Abordatge de la diversitat fora dels centres 
educatius 

x    

Abordatge de la diversitat dins dels centres 
educatius 

 x   

Àmbit Esports 

1.7 Programa de 
transversalització de 
l’esport: Escola Esportiva 
Municipal 

Projecte d’ampliació d’equipaments 
esportius i millora de l’accés 

x    

Projecte d’aprofundiment de l’ 
aprofitament de pistes esportives i patis 
escolars 

 x   
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Projecte d’ampliació de l’oferta d’activitats 
de la piscina 

  x  

Ordenació dels espais esportius no 
convencionals del passeig del Ter 

 x   

Projecte de millora de l’skate park    x 

Dinamització d’activitats i jornades 
esportives en medi obert 

  x  

1.9 Programa de suport a 
l’esport femení. 

Projecte de creació i inclusió de clàusules 
específiques en els convenis amb les 
entitats esportives 

x    

Àmbit Hàbits saludables i igualtat 

1. 11 Programa de foment 
de la salut 

Promoció de la salut dins els centres 
educatius 

x    

Promoció de la salut fora el centres 
educatius 

x    

1.12 Programa de foment de 
la igualtat 

Promoció de la igualtat dins els centres 
educatius 

x    

Promoció de la igualtat fora dels centres 
educatius 

x    

Àmbit Participació 

1.13 Programa d’impuls i  
suport a 
l’associacionisme/col·lectius 
juvenils 

Projecte de foment de l’auto-organització i 
suport a iniciatives juvenils 

 x   

Projecte de creació d’un banc de recursos 
per a entitats i grups 

 x   

1.14 Programa 
d’enfortiment del vincle amb 
el jovent a través d’espais 
estables de participació  

Posada en marxa del Consell de Joves o un 
espai estable de participació juvenil 
d’àmbit de ciutat 

x    

Posada en marxa d’espais estables de 
participació amb mirada de ciutat als 
centres de secundària 

x    

1.15 Programa de foment de 
l’apoderament  juvenil 

Posada en marxa de pressupostos 
participatius. 

x    

1.16 Programa 
d’enfortiment del vincle amb 
el jovent a través de la 
intervenció en medi obert 

Projecte d’identificació de joves i d’espais 
de relació juvenils. 

 x   

Àmbit Comunicació 

1.17 Programa de millora de 
la comunicació amb el 
jovent 

Projecte de creació d’una nova pàgina web 
de joventut 

x    

Projecte de gestió  de recursos 
comunicatius juvenils 

x    

 

  



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 97 

 

 

Taula 6: Eix 2 Transició escola-vida adulta 

Programa Projectes 2020 2021 2022 2023 

Àmbit Educació 

2.1 Programa de promoció 
de les oportunitats 
educatives amb visió 
d’educació 360 

Mobilitat internacional      

Projecte de suport al treball comunitari 
per projectes dels centres educatius 

x    

Projecte d’acompanyament en la cerca de 
recursos i ajudes educatives. 

x    

Projecte de prevenció de l’abandonament 
escolar prematur, millora de l’orientació i 
l’acompanyament als estudis post-
obligatoris 

x    

Foment de nous cicles de Formació 
Professional públics i privats  

x    

Equilibri entre centres educatius  x    

Projecte d’ampliació de l’oferta 
d’educació no formal 

x    

2.2 Programa de foment de 
l’educació comunitària amb 
visió de ciutat conjuntament 
amb els centres educatius 

Descobreix Manlleu x    

Projecte de millora de la connexió dels 
agents educatius del territori. 

x    

Projecte de participació dels centres 
educatius en activitats comunitàries de 
ciutat. 

x    

Àmbit Mercat de treball 

2.3 Programa d’orientació i 
acompanyament a les 
persones joves per a la 
millora de l’ocupació 
mitjançant el model 
d’orientació per 
competències 

Pràctiques laborals i no laborals x    

Projecte de coneixença del mercat laboral 
al jovent 

x    

Noves visions sobre l’ocupació: ESS, 
emprenedoria 

x    

2.4 Programa d’encaix entre 
l’oferta i la demanda 

Gestió de la borsa de treball juvenil x    

Foment de la contractació juvenil x    

Mentoratge x    

2.5 Programa per adequar 
l’oferta formativa a les 
necessitats de les persones 
joves: millora de 
l’ocupabilitat 

Recerca de feina: millora i nous canals i 
eines 

x    

Projecte de noves oportunitats educatives x    

Àmbit Habitatge 

2.6 Programa de recuperació 
de l’Oficina Local 
d’Habitatge 

Borsa local de pisos buits  x   

Projecte de foment de l’accés a l’habitatge  x   

Assessoria especialitzada  x   

Àmbit Mobilitat 

2.7 Programa de foment de 
la mobilitat sostenible 

Projecte de foment i millora de l’ús del 
transport públic 

x    

Projecte de foment i millora de l’ús de la 
bicicleta 

x    
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També es considera interessant mostrar el desenvolupament general del Pla al llarg del 

període de desenvolupament i aplicació. En la taula següent, es pot observar de manera 

gràfica l’evolució d’implementació d’aquest document al llarg de les seves quatre fases: 1) 

Diagnosi 2) Disseny 3) Implementació 4) Avaluació (semestral).  

S’observa que aquestes fases no són en tots els casos successives, sinó que es donen de 

manera simultània, fet que possibilita una major adaptació i versatilitat en el seu 

desenvolupament. 

Taula 7: Calendarització del Pla, segons fases 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Diagnosi                                                 

Disseny                                                 

Implementació                                                 

Avaluació                                                  
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6.3. RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA 

 

La planificació estratègica plantejada en aquest Pla, així com l’aplicació dels programes i 

accions concretes, no es poden dur a terme sense comptar amb una previsió realista dels 

recursos amb els quals es comptarà al llarg dels propers quatre anys. En aquest apartat es 

realitzarà una descripció dels recursos econòmics, funcionals i de la dotació de personal 

previstos per al desenvolupament d’aquest Pla. 

Recursos econòmics 

El pressupost de l’Ajuntament de Manlleu ha tingut una tendència variant al llarg dels darrers 

10 anys. En el període 2009 i 2010 s’observa una tendència al creixement i assolint un import 

al voltant dels 21 milions d’euros. No obstant, a partir de 2011 s’observa una tendència a la 

baixa amb una disminució del 22% i situant-se al voltant dels 16-17 milions d’euros des 

d’aleshores fins a l’actualitat. El pressupost de l’exercici 2020 és de 22.340.000 € 

Pel que fa al pressupost de joventut, actualment es troba entorn els 56.000€.  

Any Ajuntament de Manlleu Servei de Joventut Percentatge sobre el total 

2018 17.940.000 € 49.540,20€ 0,27% 

2019 16.820.067,41 € 46.473,21€ 0,26% 

2020 22.340.000€ 56.700€ 0,25% 
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Equip professional 

Actualment l’Ajuntament de Manlleu està organitzat en set àrees de treball: 

 

- Policia Local 

- Serveis Econòmics 

- Serveis Generals 

- Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge 

- Serveis a les Persones i Promoció Econòmica 

- Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum 

- Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert 

 

La Regidoria i el Servei de Joventut formen part de l’Àrea de Serveis a les Persones i 

Promoció Econòmica (ASPPE). Aquesta àrea està formada per diferents serveis i equips: 

- Equip de gestió 

- Equip de cultura 

- Equip d’esports 

- Equip d’educació 

- Equip de participació 

- Equip de joventut 

- Equip de promoció econòmica 

 

Els èxits d’una organització són els resultats de treball en equip de les persones que la 

formen. L’ASPPE està integrada per 7 representants polítics, 4 persones que coordinen 

tècnicament, un equip tècnic de 25 persones (10 són estructura i 15 de programes), un equip 

de gestió d’11 persones (8 són estructura i 3 de programes) i 41 persones ubicades en 

diferents equipaments com escoles bressol, biblioteca i instal·lacions esportives. 

Pel que fa a professionals dedicats a joventut, l’Ajuntament compta amb una persona tècnica 

d’estructura a jornada completa amb una dedicació de 17.5 h setmanals. Tanmateix, partint 

de la premissa d’aquest treball en equip i de les diverses experteses, els projectes i 

actuacions adreçats a les persones joves del municipi es tiren endavant des dels diferents 

serveis existents: per exemple, des de l’Oficina de Promoció Econòmica es lideren els 

projectes adreçats a l’ocupació juvenil o des del Servei d’Educació es treballa temes de 

formació i estudis en l’etapa post-obligatòria.  

 

Recursos funcionals 

Els recursos funcionals – equipaments – constitueixen el tercer element a tenir en compte a 

l’hora de desenvolupar les actuacions del Pla.  

Pels volts de 1990 es va obrir un equipament juvenil anomenat El Sidral que era un Punt 

d’Informació Juvenil i al mateix temps un espai lúdic i d’oci per al jovent de Manlleu. Durant 

els anys que va estar obert va passar per diferents etapes i va seguir oferint els mateixos 

recursos. A finals de 2011 l’Ajuntament es va decidir tancar-lo per repensar el projecte. 
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Des d’aleshores la ciutat no compta amb cap espai específicament juvenil. Tanmateix el Pla 

d’Acció de Mandat 2029-2023 preveu la posada en marxa d’un equipament juvenil, tot i que 

encara no s’ha pres la decisió sobre la seva ubicació exacta. Un cop presa aquesta decisió 

a nivell polític, es contempla també treballar conjuntament amb el jovent i de manera 

participada els diferents usos del mateix. 

 

6.4. METODOLOGIA 

 

Aquest apartat fa referència a com s’aterren els principis rectors del Pla Nacional de Joventut 

en la planificació de projectes i actuacions de Manlleu:  

- Integralitat 

- Qualitat 

- Participació 

- Transformació 

 

Aquests principis rectors són la metodologia comuna que permet desenvolupar les polítiques 

de joventut. Atès que cada municipi té unes dinàmiques pròpies i que ha de donar resposta 

a problemàtiques i necessitats juvenils diferents, a continuació es descriu com s’aplicarà en 

el cas de Manlleu cada un d’aquests principis rectors. 

 

6.4.1 INTEGRALITAT 

 

Les necessitats i les problemàtiques de les persones joves es desenvolupen en diversos 

àmbits. Per tal d’incidir en aquestes múltiples dimensions de la realitat juvenil, és necessari 

impulsar les polítiques de joventut des d’una òptica integral, fet que implica la necessitat de 

generar, en menor o major mesura, treball coordinat amb altres departaments de 

l’Ajuntament. 

Aquesta naturalesa integral de les necessitats juvenils fa que sigui imprescindible el 

desenvolupament del treball transversal entre el Servei de Joventut i altres òrgans 

municipals. Aquesta transversalitat es pot estructurar des de diversos nivells, que poden 

variar des d’una coordinació puntual fins al treball en xarxa, que implica l’establiment 

d’objectius comuns, mecanismes estables de coordinació i coresponsabilitat, entre els 

diferents agents socials i institucionals implicats i la pròpia comunitat. 

A la fitxa de cada actuació del Servei de Joventut, s’especifica quins vincles existeixen o cal 

crear entre departaments per a impulsar-los. En el cas de Manlleu el Servei de Joventut té 

la particularitat de no assimilar-se a una persona tècnica referent exclusiu a jornada 

completa sinó que disposa d’una professional tècnica d’estructura amb una dedicació a 

joventut de 17.5 h la setmana. Per això es fa especialment necessari detectar els principals 

reptes que cal afrontar per treballar de manera integral i transversal en l’àmbit de la joventut. 

Es poden sintetitzar en:    
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 És necessari definir espais específics per a treballar temes de joventut i rols dels 

actors que impulsen i col·laboren en les accions. També és important tenir present 

la coordinació amb altres agents del territori que treballen amb persones joves o que 

són part activa en el plantejament i desenvolupament de les polítiques de joventut, 

com poden ser les entitats o els centres educatius, per exemple i tenir d’aquesta 

manera una visió i acció comunitària. En aquesta línia es preveu crear una taula de 

treball per joves coordinada per la per la persona referent de joventut a nivell tècnic. 

 Cal dotar de recursos suficients per a dur a terme aquesta tasca als departaments 

de l’Ajuntament que treballen amb joves, ja que en alguns casos les càrregues de 

feina dels i de les professionals impedeixen o dificulten que puguin dedicar temps al 

desenvolupament del treball amb la resta de departaments i en d’altres no hi ha 

eferents continuats i clars.    

 

6.4.2 QUALITAT 

 

Aquest principi rector fa referència als aspectes que han de contribuir a que el 

desenvolupament de les polítiques de joventut es facin incorporant criteris de qualitat, 

eficiència i eficàcia.  

Es preveu aplicar aquest principi a partir de la recollida d’indicadors per a tots els projectes: 

per exemple, quan es recull el número de joves participants es pot posar en relació amb el 

total de joves per mesurar l’eficàcia de l’actuació, o bé es pot mesurar la relació entre els 

diners invertits en aquella actuació i els resultats obtinguts. 

Amb el pas del temps i quan el Pla Local estigui més rodat, a partir de la segona meitat del 

mandat, es preveu crear un banc propi de bones pràctiques que permeti generar 

coneixements i aprenentatges respecte les nostres actuacions. 

 

6.4.3 PARTICIPACIÓ 

 

La participació també és un dels principis rectors estipulats pel vigent Pla Nacional de 

Joventut. Aquest Pla Local se situa dins d’aquest aquest marc metodològic i conceptual; és 

a dir, entén que les persones joves tenen capacitat per incidir en la presa de decisions entorn 

tot allò  que afecta les seves vides, que han de tenir un paper actiu i protagonista que 

transformi i generi canvis en el seu entorn i que des de l’administració s’ha de fomentar 

aquesta capacitat d’incidència des d’una òptica de procés que vagi més enllà d’activitats 

puntuals. 

Aquest Pla ha nascut de la participació juvenil. Les actuacions que s’han dissenyat han partit 

de les propostes del jovent que ha participat en l’elaboració del Pla. A partir d’aquestes 

propostes juvenils s’han creat noves actuacions i/o se n’han redefinit d’existents per tal de 

fer-les més eficients i adaptar-les a les necessitats expressades pels i les joves. 
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La participació no s’atura amb la redacció del Pla Local de Joventut, sinó que esdevé un 

motor essencial en el treball amb persones joves i en definitiva amb les polítiques de joventut. 

Per tant es contemplen tres nivells de participació amb la població jove:  

- Plantejament: Les persones joves a través de la participació diagnostiquen un 

fet, per tant estableixen les bases, suggereixen i plantegen.   

- Organització: Les persones joves a través de la participació dissenyen una acció 

i implementen part de les tasques organitzatives, prenent així un rol actiu en 

l’acció. La participació dels i les joves compta amb el suport tècnic municipal.  

- Desenvolupament: Les persones joves són les encarregades d’executar una 

acció determinada amb el suport tècnic municipal, prenent un rol altament actiu 

en l’acció.  

Aquests tres nivells són orientatius i ajuden a situar la participació juvenil en diferents graus. 

Cal tenir present que la participació pot situar-se entre els propis nivells o ser seqüencial, és 

a dir, passar per cada un dels nivells. Es definirà el nivell de participació en cada una de les 

actuacions del Pla Local de Joventut en la programació anual, adaptant la participació a les 

necessitats i potencialitats de la població diana.  

 

6.4.4 TRANSFORMACIÓ 

 

La voluntat de transformació fa referència al global de les condicions de vida de les persones 

joves. Tanmateix, per aconseguir que aquesta transformació sigui una realitat, cal tenir 

present que el col·lectiu juvenil és divers ja que sense aquesta mirada no s’assolirà l’objectiu 

de transformació.  

A dia d’avui a Manlleu no hi ha cap espai estable de participació ni cap equipament 

específicament juvenil, raó per la qual el vincle amb el jovent és força dèbil. Aquesta situació 

de partida propicia que les actuacions que s’han dissenyat giren especialment al voltant de 

l’universalisme. 

La posada en marxa d’un equipament juvenil i de dos espais estables de participació, 

especialment el de la franja 12-16 anys ( pel fet que tot el jovent està escolaritzat fins als 16 

anys), permetran universalitzar les actuacions ja que s’establirà un vincle directe amb els 

nois i noies més joves, garantint que arribin a totes les persones joves. Establir vincle amb 

el jovent és important ja que permetrà conèixer de primera mà les seves realitats, necessitats, 

inquietuds i prioritats com a col·lectiu. I fer-ho a través d'espais de participació ciutadana és 

també molt important amb vistes a la transformació i a la consecució de la seva autonomia: 

la participació apodera el col·lectiu juvenil en la mesura que se li reconeix capacitat 

d'actuació com a grup i se li proporciona capacitat de generar un relat sobre la seva realitat 

com a col·lectiu, incidir en la política municipal (per exemple construint actuacions 

específiques per a que ells i elles puguin millorar les seves condicions de vida) i, en 

conseqüència, apropiar-se de les seves pròpies vides i transformar-les. 

Amb vistes a dissenyar actuacions universals que tinguin en compte la diversitat i reverteixin 
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situacions de desigualtat entre les persones joves, es preveu realitzar diferents tipus 

d’activitats a l’equipament juvenil relacionades especialment amb els àmbits de la igualtat, 

la salut pública i la diversitat. La diferència amb les actuacions en aquests àmbits que es 

duen a terme en els centres educatius (un mateix format i contingut per tots els grups classe 

de tots els centres de secundària i amb el tutor o tutora present a l’aula i que a vegades 

cohibeix) és que les actuacions a l’equipament juvenil vindrien a demanda dels mateixos i 

mateixes joves (un cop generat el vincle amb ells i elles) i es farien en petits grups per tractar 

les seves necessitats i inquietuds de forma específica i sense persones adultes que puguin 

condicionar als i les joves. 

Les actuacions previstes en aquest pla també preveuen la generació d’oportunitats en la 

mesura que s’incorporen projectes creats específicament per fomentar la inclusió de les 

persones joves, com el Carnet Jove Local (pj2), el de Noves Oportunitats (pj50) o l’Escola 

Esportiva de Manlleu (pj14-pj19).  

Pel que fa a les accions generalistes, es preveu assolir la transformació a partir d’una 

formació en temes de comunicació adreçada a tècnics municipals que treballen amb joves, 

a l’establiment de diferents canals de comunicació i de la creació de petits equips 

multidisciplinars per cada projecte, formats per professionals de diferents serveis i àrees de 

l’Ajuntament i per agents externs sempre que sigui possible. 

A partir de la taula de treball per joves que es descriu en el punt 6.4.1 es preveu treballar de 

forma integral però no només això. En la mesura que aquesta taula de treball estarà formada 

per la tècnica d’igualtat, la tècnica de diversitat, educadors i educadores de Benestar Social, 

entre d’altres professionals, així com diferents agents del territori,  permetrà redissenyar, si 

s’escau, les actuacions per donar-los-hi una mirada més universal, que tingui en compte la 

diversitat i que permeti reduir les desigualtats socials. En aquesta taula es farà especialment 

important valorar i avaluar les actuacions des del seu impacte, ja sigui quantitativa o 

qualitativament, per veure la seva capacitat de transformació. 

 

6.5. AVALUACIÓ 

 

Pel que fa a l’avaluació, es preveuen diferents accions segons quins siguin els agents 

implicats: 

>> Jovent: és interessant posar de relleu que en l’àmbit de la participació i la cohesió social 

es preveu la creació d’espais de trobada juvenils. Aquests espais s’entenen com a espais 

de participació en els que construir propostes, accions o projectes conjuntament amb el 

jovent així també com a espais de seguiment del present Pla Local de Joves ja que s’entén 

que la participació no s’acaba amb el disseny d’actuacions sinó que es contempla també en 

el seguiment del desenvolupament de les actuacions i, per tant, continua durant la 

implementació el Pla. L’avaluació i seguiment del Pla es farà en el marc del futur espai 

estable de participació juvenil (Consell de Joves) a partir de sessions de treball específiques, 

que compartien amb la presència del Regidor de Joventut. Complementàriament es 

realitzarà un qüestionari d’avaluació que es farà arribar de forma massiva a tot el jovent de 

la ciutat. 
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>> Tècnica: es preveu la creació d’una taula tècnica de treball que compti amb els equips 

professionals dels diferents àmbits temàtics implicats en les actuacions i que estigui 

coordinada pel Servei de Participació i Joventut. Es reunirà dos cops l’any. 

>> Política: a més dels espais habituals de coordinació política (comissions informatives 

abans del Ple, Juntes de Govern Local), es preveu un espai ad hoc amb dues reunions amb 

equip de govern i oposició. 

A part, durant el disseny anual de cada projecte s’establiran els indicadors específics per a 

cada una de les accions desenvolupades, per tal de realitzar una avaluació exhaustiva 

s’establiran resultats esperats els quals seran contrastats amb els resultats esperats:  

Els indicadors es classifiquen principalment en tres tipologies: 

- Nombre d’accions desenvolupades: és a dir, quantes accions s’han realitzat 

entre les esperades, per exemple: nombre de tallers, recursos oferts en 

l’acompanyament, projeccions, sessions participatives, etc.  

- Nombre de persones beneficiaries: és a dir, aquelles persones que accedeixen 

o beneficien de les accions desenvolupades entre les persones beneficiades, 

per exemple: nombre d’assistents a un taller o formació, persones que s’han 

assessorat o s’han beneficiat d’un acompanyament, assistents a una projecció 

o a una sessió participativa.  

- Valoracions: valoracions qualitatives o quantitatives d’un projecte, activitat o 

acció determinada, ja sigui una valoració ciutadana, tècnica o política. Aquestes 

valoracions serveixen per complementar i donar sentit als indicadors 

anteriorment descrits.  

Per descomptat el tipus d’indicadors no es limiten a aquests tipus, i també es poden recollir 

també indicadors per aspectes temàtics com:  

- Treball transversal: agents implicats en un projecte i espais de coordinació. 

- Recursos: aquells recursos destinats a un projecte, ja siguin humans, materials 

o de serveis, de transferències o subvencions, inversions o ingressos.  

- Programació: accions desenvolupades tenint en compte també el calendari 

previst i real.  

- Comunicació: aquells resultats esperats i obtinguts en referència a la 

comunicació virtual o física. 

  



  
 

  

PLA LOCAL DE JOVES DE MANLLEU 2020-2023       | 106 

 

 

Annex 

 

Annex 1. Propostes joves ..................................................................................................... 106 

 

 

Annex 1. Propostes joves (fòrum jove, dinàmiques joves) 

 
A l’interior del document es presenten agrupades i s’han descartat les que no 
corresponen a assumptes de competència municipal i l’Ajuntament no hi pot incidir. A 
continuació es detallen totes les propostes del jovent recollides al llarg del de l’elaboració 
del Pla tal i com han estat formulades per ells i elles mateixes. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL 

- Problema de comunicació. Comunicar-nos amb els joves a través d’Instagram, 

twitter x joves. Per exemple no coneixen TXT a través del blog o dels mitjans de 

comunicació que ara utilitzem. 

- Donar facilitats per a que els joves puguin portar a terme les activitats que 

proposen i ajudar-los a trobar espais/material/recursos econòmics. 

- Tenir un tècnic al que li sigui fàcil connectar amb els joves. Persona jove, 

propera, activa... que sàpiga integrar als joves a les activitats que ja es fan a 

Manlleu i fer-los arribar informació de les activitats que ja es fan. 

- Canviar el llenguatge que estem fent servir per arribar als joves. 

- Consell de la Joventut com es fa amb el Consell de la Infància 

- Pressupostos participatius adreçats a joves, com es fa al Consell de la Infància. 

- Crear activitats per generar participació. Aquestes activitats han d’anar 

vinculades a l’oci i han de resultar atractives. 

- Crear xarxa anant als instituts. 

- Picar les portes d’allà on són els joves: institut, carrer, col·laboració amb entitats 

existents com la Penya Flamenca o el Rock House. 

- Organitzar activitats que generin ingressos als joves com es fa amb les 

paradetes de castanyes. Donar suport a qui vulgui organitzar coses. 

- Fer carrer i tenir presència als instituts. 

- Posar contrapartides a la participació que siguin atractives pel jovent. 

- Posar més incidència a les xarxes socials. 

- Que tothom se senti a gust per participar tot i quan informem a les famílies. 

- Que tothom se senti a gust a les activitats. 

- Que a les festes que es fan tothom pugui participar-hi. 

- A les festes tothom pugui participar. 

- Per tal que els joves participin, cal que es preparin bé els actes i activitats que 

van dirigides a nosaltres, que ens motivin. 

- Democràcia participativa ja! Perquè ningú ens pregunta si volem pàrquings de 

pagament, si necessitem un altre supermercat? Mes referèndums. 

- És evident que el teixit social a Manlleu és mort. Pensem per què ha mort i 

tornem allà on érem. D’aquí dos dies tindreu la ciutat que tant volíeu convertida 

en ciutat dormitori. Tenir un nucli urbà és essencial i l’heu deixat perdre, ja no 

queden petits comerços i la gent no anirà a fer teixit al nou bon preu que 
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prepareu. Poseu facilitats als petits. A mi m’agrada fer castanyes a la plaça, 

tothom pensa que és molt bonic, que contribueix al teixit del poble. Fa 5 anys 

que estic a plaça i encara no m’heu donat llum, per exemple. Per una fira si que 

ho deixeu tot maco i il·luminat però quan es tracta de petits, que en realitat som 

els que generem teixit social hi ha poques facilitats. 

- Penso que Manlleu necessita un punt jove per tal que el jovent tinguem el nostre 

espai i hi puguem anar a buscar informació, recolzament, aportar idees i tenir un 

lloc on fer teixit associatiu. 

- Crear una estructura tècnica de joventut i integrar dinamitzador cultural i 

educadors de carrer. 

- Millorar la difusió de les polítiques municipals per tal d’arribar a tot el jovent. 

Repensar i millorar la comunicació. 

- Zones de wifi gratuït ja que es considera que és una eina imprescindible tant de 

comunicació com de desenvolupament local. 

- Millorar la facilitat d’aparcament. També posar pàrquing per bicis. 

- Banys públics. 

- Més fonts i zones verdes. 

 
HÀBITS SALUDABLES I IGUALTAT 

- Fòrum de consulta de drogues: twitter, Instagram... no fer servir l’e-mail ja que 

és un mitjà desfasat. 

- Recuperar el punt jove com a lloc de referència per temes que preocupin als 

joves. No saben a quin lloc públic de referència han d’acudir. 

- Fer més difusió de la problemàtica de l’assetjament sexual a través de les xarxes 

socials i d’influencers per a que els joves siguin més conscients que hi ha 

assetjament sexual. 

- Formació en igualtat de gènere, assetjament sexual, etc 

- Fomentar els educadors de carrer com a referents en qualsevol àmbit. 

- Potenciar activitats XXXXXX saludable 

- Punt Jove per fer tertúlies, fer de bars o locals comercials (casals de joves). Si 

no són bars no es potenciarà el consum d’alcohol. 

- Tallers de prevenció/formació de les problemàtiques existents fora de l’àmbit 

escolar per fomentar una participació més oberta i amb menys prejudicis. 

- Que l’ajuntament tingui en compte si algun jove té trastorn alimentari i per 

solucionar-ho podríem portar fruita uns 4 dies a cada centre. 

- Fer tallers als instituts i coles per detenir els trastorns alimentaris. 

- que portin fruita a la hora de esmorzar a totes les escoles. 

- Zones verdes amb pícnics que estigui prohibit tirar escombraries sinó multa i 

amb càmeres. 

- Començar a conscienciar des de l’etapa escolar dels nenxs de tots els àmbits 

que cal millorar (que en són molts començant pel respecte). 

- PROU MASCLISME a la web de l’ajuntament, pancartes, etc. Als carrers n’hi ha 

però que surti de l’ajuntament ja és el colmo. Poseu algú amb nocions de gènere 

que ho revisi tot. Prou cultura del patriarcat. (Aquí mateix, aquest final binari, 

bah) 

- Treballar conjuntament amb la Xinxa i amb el punt Lila de fes-te jove per tal que 

les noies de Manlleu notem que podem acudir-hi quan ens agredeixen. 

- Fan falta polítiques i visibilitats LGTBQ+, sobretot en els equipaments públics i 

en les escoles. 
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- Més xerrades de prevenció i sensibilització sobre les conductes de risc, 

començar des de ben petits/es. 

 
EDUCACIÓ 

- Suport econòmic pels desplaçaments per estudiar fora de Manlleu. Hi ha poca 

distància i mala mobilitat. Millorar el transport públic. 

- Tant a ESO com a Batxillerat explicar millor i potenciar l’oferta de FP. 

- Un institut amb barracons no és digne. No hi ha igualtat entre centres pel que fa 

a equipaments. 

- Fer aules d’estudi a prop dels centres, més llocs, amb dinamitzadors. Per 

exemple a l’espai coworking.  

- Fer tastets d’oficis des de l’ESO. 

- Potenciar la UVic per a estudiants de Manlleu, fer una facultat o bé CFGS de la 

UVic a Manlleu. 

- Potenciar, facilitar les extraescolars per a tothom. Fer-les més inclusives ja que 

actualment exclouen. Conèixer. 

- Formació no formal al punt jove (tallers, etc.) 

- Més oferta pública d’educació no formal: artística. 

- Adequar la docència a la realitat i a les necessitats dels estudiants. Més formació. 

Estabilitat del professorat per vincular als alumnes. Més vincle = més interès = 

menys fracàs. 

- Més cicles formatius a Manlleu. Cicles que tinguin demanda i sortida. 

- Proposo fer més activitats on ens poguéssim reunir tots els centres o que 

l’ajuntament detectés si hi ha algun cas de marginació o bullying. 

- Està tot correcte. 

- Que els alumnes els hi facin classes de idiomes als professors perquè puguin 

entendre el seu idioma. 

- Que els ajuntaments ajudin als centres que siguin mes divertits. 

- Instituts més nous. 

- Que els professors de els centres no siguin estrictes i que ens deixin fer vaga 

quan es convocada. 

- Que els del centre ens deixin fer lo que toqui quan toca. 

- Fer classe als professors depenent de l’idioma que parlem. 

- Els professors també es tenen que vigilar. 

- Controla a alguns professors ja que hi ha alguns que no valen i estan ocupant 

una plaça que podria ocupar algú millor. 

- Millorar la majoria de classes perquè siguin més dinàmiques. 

- Millorar l’educació a les escoles amb activitats sobre el Medi ambient, drets dels 

animals i estima per la Natura. 

- Buscar noves formes d’educar als nenxs. Sempre es parteix a les escoles dels 

mateixos mètodes i n’hi ha de nous que funcionen molt bé. Possiblement a 

Manlleu només se’n realitzen a l’escola Puig Agut. 

- Reincorporar punt d’informació jove. L’educació ha de ser present dins i fora de 

les aules. 

- No sé quines potestats té l’ajuntament en aquest sentit. 

- Que hi hagin ofertes de cursos d’informàtica, de llengües, a preus baixos perquè 

siguin accessibles a tothom. 

- Fa falta oferta formativa pública en l’àmbit artístic-cultural. Ja sigui en format de 

cursos pràctics, teòrics, tallers, etc. Hi ha moltes persones que viuen a Manlleu 
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que tenen una vida artística activa de les que podríem aprendre, compartir, fer 

projectes d’acció artística col·lectiva, exposicions, suport a les escoles... Potser 

una via ràpida seria trobar la manera de reobrir Can Patalarga com a espai 

expositiu. És una llàstima que es deixés morir l’esperit de La Solitària. 

- Abaixar els preus dels centres educatius per tal d’afavorir a les famílies. 

- 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 pots facilitar una major inserció al mercat de treball. 

- Manca de recursos tècnics per fer l’acompanyament als joves en la cerca de 

recursos i ajudes educatives. 

- Millorar l’oferta no formal al municipi , com també l’oferta d’educació artística. 

 

 

OCI I CULTURA 

- Un espai destinat a temes culturals que Ateneu i Boira Baixa no cobreixen. 

- Crear una biblioteca en versió artística, dinàmica, pels joves com a espai de 

trobada i no et facin callar (llibres, audiovisuals...) 

- Recuperar el cinema de Manlleu i fer programació interessant pels joves. 

- Fer sessions de cinema a l’aire lliure, des del cotxe (autocinema). 

- Espai municipal de trobada per joves i que sigui un punt informatiu. 

- Que hi hagi un tècnic de cultura per programar accions només per joves. 

- Fa falta un espai de trobada saludable, com era el sidral. Que fos el més 

autogestionat possible, però municipal i neutre i obert a tots els col·lectius 

apropant diferents ètnies. 

- Que hi hagi un tècnic de cultura per programar accions només per joves. 

- Espai municipal de trobada per joves i que sigui un punt informatiu. 

- Espai o sala polivalent per totes les activitats culturals i d’associacions com el de 

Roda, no només per joves. 

- Falta un tècnic de joves o dinamitzador del col·lectiu jove i, si fos possible, del 

nou espai cultural per joves. 

- Recuperar la figura de l’educador de carrer adreçat específicament al col·lectiu 

jove, com a element de proximitat i unió entre diferents cultures i col·lectius de 

joves. 

- Projecte global de dinamització de joves que impliqui els pares. 

- Aprofitar el cine antic que ara està en ruïna. 

- Que la biblioteca obri els caps de setmana. 

- Que la biblioteca obri els caps de setmana. 

- Més restaurants, botigues, entreteniments, etc. 

- Doncs que muntessin més festes, apart de la festa major jove. 

- McDonal’s, cinemes, més botigues de roba... 

- Sala de concerts. 

- Més escultures. 

- Un Cinema 

- Mes zones verdes 

- Moltes. La meva es que Manlleu pot canviar. 

- Recuperar el cinema Sydney i fer-hi pel·lícules interessants o documentals. 

- Obrir espais buits creant llocs on reunir-se, una mena de casal de la gent gran 

per a joves MANLLEUENCS. 
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- Donar suport (econòmic, amb recursos, facilitar espais, material..) emergents. I 

a les que ja existeixen (ateneu..). 

- Deixar fer. No necessitem ningú que ens munti activitats (mai són del nostre 

grat). Deixeu-nos fer, cediu-nos espais, recursos, etc. No monopolitzeu tot a 

partir d’empreses  que només volen rendiment econòmic. A Manlleu no només 

hi viuen cinquantones que volen passejar pavonejant-se pel Mabiganga;  

Manlleu es queda curt, molt, molt curt per poder-hi viure decentment com a jove 

artista. On hi ha art? Uns aparadors no em serveixen, no em serveix 

mercantilitzar l’art d’aquesta manera. 

- M’agradaria que hi hagués algun educador o educadora social a la biblioteca 

perquè pugui acompanyar tant als joves que hi van a passar la tarda, com al 

personal de la biblioteca. Si Manlleu tingués un punt jove on el jovent s’hi pogués 

trobar, es podrien construir moltes idees en l’àmbit d’oci. Per altra banda, penso 

que l’ajuntament hauria de recolzar l’associació de Fes-te Jove perquè és una 

entitat que fa xarxa amb molt jovent de Manlleu i que fa moltes activitats familiars 

i per joves en l’època de l’estiu que a Manlleu no hi ha gaire gent que hi estiuegi, 

i recull molt jovent de la comarca d’Osona. 

- L’oferta en cultura CONTEMPORÀNIA és pobra. Cal que, paral·lelament, se’ns 

doni l’oportunitat real de ser partícips de la cultura del nostre poble, de crear-ne. 

Fa falta suport a les entitats que aposten per a una cultura popular, participativa, 

diversa i CRÍTICA. Fa falta suport a les iniciatives, sovint hi ha un desànim 

perquè tot són pals a les rodes. 

- Que hi hagi mes llocs, locals d’oci destinat a joves d’entre 16 i 25 anys. 

- També volem que manlleu i roda de ter s’ajuntin per fer una petita ciutat amb 

centres comercials i tendes grans així no arribar fins a Vic. 

- Que decorin els carrers segons la festa que toqui. 

- Més festes. 

- Festa electrònica a algun recinte. 

- Millors decoracions de nadal. 

- Espai de trobada juvenil/casal jove. Millor si pot ser autogestionat. 

- Més activitats adreçades a joves, millor si són gratuïtes. 

- Creació de més equipaments, entitats orientades al lleure (tipus Esplai) i 

activitats (tipus bosc vertical). 

- Sala polivalent per a joves en la que es puguin realitzar diferents activitats: teatre, 

concerts, karaoke, etc. 

- Més sales i espais de festa. Falta un espai d’oci tarda/nit específic de joves per 

poder gaudir d’un espai diferenciat. 

 
 
HABITATGE 

- Que existeixin ajuts de lloguer específicament per joves. 

- Connectar amb els propietaris dels pisos i locals comercials per fomentar el 

lloguer per a joves amb mesures garantistes per part de l’Ajuntament.  

- Anar a buscar els locals buits i que l’Ajuntament faci mediació per a que els joves 

puguin fer activitats. 

- Dinamitzar uns servei de borsa de pisos de lloguer. 

- Que l’Ajuntament tingui una actitud activa en la via de lloguer social i de la relació 

amb grans tenidors. 
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- Anar a buscar els propietaris dels pisos per dinamitzar la borsa de pisos de 

lloguer. Conèixer les causes i motivar-los a que els posin a lloguer. 

- Recuperar els ajuts per emancipació de joves. 

- Fomentar la rehabilitació de pisos vells. 

- Incloure mesures concretes al POUM destinades als joves pel que fa a lloguer 

de pisos. 

- Incloure uns mínims comportaments en el contracte de lloguer i que si no els 

compleix el jove hagi de marxar. 

- Promoure una imatge positiva dels joves i dels joves d’origen estranger. 

- Recuperar l’Oficina d’Habitatge de Manlleu. 

- El lloguer es molt car i volem que sigui mes barat. 

- Noves vivendes i ampliar zones 

- El lloguer es molt car i les vendes de casa també haurien de ser mes baixes de 

preu perquè es un poble molt petit. 

- Els habitatges son molt cars i petits. 

- Els habitatges o lloguers de pis son molt cars. 

- Que el lloguer fos mes barat. 

- Més zones verdes. 

- Que els lloguer fossin mes barats. 

- Que no facin tants pisos. 

- Que no hi hagin pisos que tapin les vistes de les cases. 

- Incentivar o obligar a propietaris a arreglar cases i pisos buits a manlleu, 

especialment a Dalt Vila.  També ajudar als propietaris que vulguin  llogar o 

vendre a bon preu els seus habitatges. A Manlleu hi ha molts habitatges buits. 

S’ha de fer alguna cosa. 

- Baixar els lloguers dels pisos. 

- Facilitar l’accés als joves al mercat immobiliari amb ajuts econòmics. 

- Habitatge digne. És impressionant la d’okupes que hi ha a Manlleu.  El centre 

està ple de cases fantasma. Poseu facilitats, lloguers partits. 

- A Manlleu hi ha molts pisos buits, s’hauria de buscar la manera, pactant amb els 

bancs, abaixar els lloguers dels pisos i d’omplir els que hi ha buits. 

- Manlleu té una quantitat de pisos buits important. Em pregunto si hi hauria algun 

tipus de programa de pisos socials que ajudés als i les joves a emancipar-se 

econòmicament, a guanyar autonomia i a crear comunitat entre els i les veïnes. 

- Abaixar els preus de lloguer d’habitatges que tothom que ho necessiti ho pugui 

fer. 

 
ESPORTS 

- Ampliar l’oferta de la piscina amb activitats dirigides de qualitat, sauna, oferta de 

salut. 

- Creació de nous espais esportius “lliures” per practicar esport lliurement: volei, 

bàdminton i altres pràctiques esportives no convencionals com màquines de 

fitness, workout. 

- Dinamitzadors esportius de carrer per fer conducció d’activitats d’accés lliure, 

variades. Poder tenir una graella d’activitats esportives d’accés lliure i gratuït. 

- Facilitar l’accés als equipaments lliures convencionals (pavelló, camp de futbol...) 

sense haver de formar part d’una entitat. 

- Proposar activitats físiques dinamitzades al carrer, per accedir-hi lliurement. 

- Fer més activitats puntuals a la piscina i al passeig del Ter. 
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- Una pista d’atletisme, algun que altre gimnàs i més carris bici. 

- Que hi hagi mes espai per passar amb bicicleta i també hi hagi mes espai per fer 

esport al riu Ter. 

- Que hi hagi classes de dansa. 

- Fer més esports així més minoritaris per poder-los introduir a la nostre societat, 

ja que el futbol, bàsquet o hockey està molt vist. 

- Fer mes activitats per fomentar la salut, també crear beques perquè la gent que 

no s’ho pot permetre ho pugui dur a terme. 

- Mes equips femenins. 

- Pavelló nou i PISTA DE ATLETISME NOVA. 

- Posar més esports 

- Més pistes de futbol. 

- Una bolera. 

- El pavelló cada vegada queda més petit, no hi ha prou grada per tenir lloc totxs, 

en canvi pel camp de futbol sempre hi ha diners. A part de no existir un pavelló 

cobert públic per fer el que es vulgui. 

- Fer activitats esportives i dirigides, al centre cívic Federica Montseny, amb 

quotes reduïdes: zumba, salsa, ioga, etc... 

- Que s’organitzin més jornades esportives per tal d’incitar a la població a fer 

esport. 

- La meva proposta es, que contacteu amb una empresa de construcció de 

skateparks, per fer-ne un nou al costat del que hi ha ara, si no hi sabeu com 

contactar-hi, o no sabeu amb quina empresa contactar podeu demanar ajuda, 

als skaters, bikers, etc. O a en Xevi Casacuberta que es el skater amb mes 

experiència amb tot el mon de l’skate. 

- Habilitar més pistes esportives i de lliure accés. 

- Ampliar els horaris dels equipaments existents. 

- Creació d’un espai per fer exercici a l’exterior. 

- Programar activitats esportives per a la gent jove: campionats de diferents 

disciplines esportives, olimpíades esportives, etc. 

 
 
MERCAT DE TREBALL 

- Potenciar els CFGM i CFGS per apropar els joves a la realitat laboral 

- Obrir el ventall de pràctiques a altres àmbits no relacionats amb els estudis en 

concret com a pas previ per anar ascendint dins l’empresa i optar a feines més 

qualificades. 

- Potenciar des de l’administració les pràctiques universitàries a les empreses de 

Manlleu i crear una xarxa d’empreses que realitzin pràctiques. 

- Publicitar més i pels canals adients els recursos formatius de l’OPE (WhatsApp, 

Instagram) i anar més als instituts per donar a conèixer els serveis. 

- Utilitzar els programes de l’OPE per conscienciar l’empresariat davant la negació 

de contractar noies musulmanes amb vel.  

- Incrementar l’esforç per generar una oferta de feina més variada i qualificada. 

- Generar més places a l’ajuntament (punt jove, educadors de carrer...) i potenciar 

el treball i l’educació social. 

- Donar a conèixer entre els joves les diferents eines que hi ha per trobar feina. 

- Fer més coses de comerç però no nomes a la plaça sinó a altres llocs de Manlleu. 

- Obrir més botigues de roba. Per fomentar més el turisme etc. 
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- Centre comercial. 

- Posar un centre comercial. 

- Industries a prop. 

- Industries a prop per si vols treballar a prop de la teva casa. 

- Des del mateix ajuntament es podria fomentar el treball per als joves, poc a poc 

en va apareixent però són contractes de curta durada o que no requereixen 

estudis. Els àmbits de l’art podrien ser molt útils per exemple per realitzar 

cartelleria de l’ajuntament i tasques humanistes. Treballar de cara al públic no 

és feina fàcil, però no és massa agradable entrar a l’ajuntament i que tots els 

tràmits els tinguem de fer en línia amb totes les persones que hi treballen. 

- Més plans d’ocupació. 

- Que no faci falta estar a l’atur o no estar estudiant per poder accedir a algun pla 

d’ocupació. 

- S’ha d’apostar per a unes polítiques de mobilitat laboral internacional i/o 

europea, en tant que brinden oportunitats a joves que potser no les tindríem.  

Són propostes que projecten joves a l’exterior que posteriorment poden tornar 

carregats de noves visions. 

- Demanem més oportunitats en quant a llocs de treball. Tan per gent jove (16) 

com per gent adulta, ja que actualment falten ofertes de feina per a aquestes 

edats. 

- Millorar i ampliar determinada oferta de formació en competències laborals com 

CV, parlar en públic, informàtica, etc. 

- Falten ajudes pel jovent emprenedor així com manca d’oferta de feina pels joves 

que finalitzen l’escola especialitzada. 

- Polítiques laborals i de sensibilització per millorar la integració del jovent al món 

laboral. 

 
 
MULTICULTURALITAT 

- Programar activitats festives de cada cultura present al municipi. 

- Fer una bona difusió de les activitats i festes culturals. 

- Treballar l’estigma de que té la població estrangera (conèixer l’altre). 

- Assaigs musicals oberts. 

- Fomentar activitats esportives. 

- Espai físic on es pugui trobar el jovent, dinamitzadors, educadors de carrer. Un 

espai públic i transversal per a les diferents edats i interessos. 

- Assessorament individual.  

- Disposar d’un espai per organitzar activitats multiculturals i compartir-les. 

- Aprofitar els espais on hi ha joves i organitzar-hi activitats en les que hi pugui 

participar tot el jovent i que estiguin dinamitzades per educadors.  

- Que hi hagi classes d’aprenentatge d’ idiomes a part de l’anglès. 

- Per la festa major fer cada dia una cosa tradicional de cada cultura que hi ha a 

manlleu. 

- Per la festa major aplicar-hi diversitat de cultures, és a diu un dia de balls 

populars de moltes cultures etc. 

- Que hi hagi classes de diferents llengües. 

- Tendes amb menjars de diferents països. 

- Fer activitats en que puguin participar diferents cultures i sensibilitzar els 

nouvinguts. 
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- Crear espais de reunió i intercanvi, es poden fer tallers de cuina, dies temàtics 

per cada una de les cultures.... 

- Incorporar educadors de carrer. Perquè es van treure? Feien molt bona tasca. 

- Manlleu està ple de gent del Marroc. Jo no n’he vist mai cap organitzant cap 

festa, no es compta amb ells. A mi m’agradaria participar de les seves festes i 

que ells participessin. Seria enriquidor en els dos bàndols. 

- Recolzar les entitats de la penya flamenca, l’entitat magrebina, i d’altres cultures, 

i poder fer alguna jornada conjunta, compartint menjar, coneixements, danses, 

cançons... 

- Cal un punt jove, un espai físic on poder compatir, debatre, educar-nos i construir 

nous relats de multiculturalitat a Manlleu. Un punt jove que pugui abraçar oci, 

cultura i educació de manera col·lectiva i informal. També un punt de trobada, 

un espai on compartir recursos. 

- Millorar i ampliar les polítiques de joventut al municipi, especialment enfocades 

a la inclusió i participació dels joves d’origen estranger. 

- Potenciar la conscienciació i pedagogia del respecte i la valoració de la diversitat 

com un bé en si mateix. 

- Posar educadors de carrer. 

 

ALTRES: 

- Som poques els i les joves que anem en bicicleta. És un hàbit que podrien 
agafar moltxs més si els carrers principals de la ciutat hi convidessin. A 
més, el tipus d’aparcaments de bicicletes que hi ha instal·lats a Manlleu 
són poc adequats: fan malbé les rodes, sobretot els radis, i les bicicletes 
queden poc segures. 

- Fer un concurs de propostes joves. On podrien sorgir associacions 
artístiques, esportives,  feministes etc. 

- Si, m’agradaria que és dediquessin més diners en coses culturals del 
nostre continent Europeu. 

- Més seguretat. 

 

 

 


