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L'equip tècnic ha elaborat la guia amb la informació completament posada al dia. És 
possible però, que es produeixi algun canvi en l'organització dels serveis per millorar 
l'atenció oferta als ciutadans i ciutadanes.

Demanem la vostra comprensió si en cas de fer ús d'un servei constateu algun canvi 
respecte a la informació que us facilitem en aquest guia.

La guia ha comptat amb l'assessorament de l'Associació Lectura Fàcil.
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Benvolguts i benvolgudes,

Em plau entregar-vos aquesta GUIA D’ACOLLIDA amb la finalitat de facilitar-vos la 
incorporació a Manlleu. En aquesta guia hi trobareu informacions que de ben segur seran 
del vostre interès.

A part dels serveis presents a la guia, Manlleu té moltes més coses per oferir-vos. Passegeu, 
parleu, jugueu, observeu, gaudiu de les festes... i segur que coneixereu moltíssimes coses 
interessants.

Els manlleuencs i manlleuenques sempre hem sigut persones molt acollidores, i ens agrada 
que les relacions i la convivència entre tots plegats sigui la millor possible.  Ajuntament, 
entitats i ciutadans fa molt de temps que treballem per avançar cap a una ciutat moderna, 
educadora, sostenible, participativa, treballadora i solidària. Us convido a afegir-vos al 
nostre projecte, ja que el vostre gra de sorra és molt important per aconseguir una bona 
convivència.

Només em manca desitjar-vos que aquesta guia us sigui de gran utilitat i recordar-vos que 
estem a la vostra disposició pel que faci falta. Sigueu benvinguts i benvingudes.

Cordialment,

Sr. Àlex Garrido i Serra
Alcalde de Manlleu
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La ciutat de Manlleu
Manlleu, amb una població de més de 20.000 habitants i una extensió de 17,2 km2, està 
situada a la part central de la comarca d’Osona, a la província de Barcelona. 

El riu Ter és molt important per Manlleu, per això la ciutat és coneguda com “la capital 
del Ter”. El riu ha marcat i definit el paisatge, així com el desenvolupament urbà i social. 
La canalització del riu va permetre també el desenvolupament industrial, principalment 
de la indústria tèxtil. Actualment, les indústries han anat deixant pas al sector comercial 
i de serveis, que ja aplega més del 60% de l’activitat del municipi. 

La gent de Manlleu és gent treballadora, però també els agrada divertir-se, organitzar 
i participar en la gran varietat d’activitats lúdiques i culturals de la ciutat. A més, a 
Manlleu disposem de zones verdes, jardins i parcs infantils on poder passejar, relaxar-
se, compartir estones i conviure.

A la ciutat de Manlleu hi ha 14 barris: Baix Vila, La Cavalleria, La Coromina, La Salut, 
Dalt Vila, L’Erm, Font de Tarrés, Gràcia, Nou, El Puig, Teuleria, El Verdaguer, Vilamirosa i 
Vista Alegre. La majoria tenen una associació de veïns i veïnes on us podeu adreçar per 
participar en les activitats culturals i socials del vostre barri, promoure millores, conèixer 
el veïnat, organitzar festes..., en definitiva, per viure el barri.

A més de les associacions de veïns, trobareu moltes més entitats de caire cultural, 
esportiu, social, popular i tradicional vinculades a la ciutat.

Si teniu curiositat per conèixer i descobrir Manlleu (la seva història, l’agenda d’activitats, 
associacions, entitats...) podeu dirigir-vos a:

- Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. Fra Bernadí, 6, 1a planta; tel. 93 850 66 66)

- Oficina de Turisme (pg. del Ter, 2, dins del Museu del Ter).

www.manlleu.cat

atenciociutadana@manlleu.cat

ajuntament.manlleu

@ajManlleu
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A Manlleu,
què he de fer per...
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1. Empadronar-me

El padró municipal d’habitants és el registre de tots els habitants de Manlleu. Totes 
les persones que viuen al municipi s’han d’inscriure al padró, encara que no tinguin 
regularitzada la seva estada al país.

Totes les persones inscrites al padró són ciutadanes de Manlleu i tenen:

· Dret a l’assistència sanitària pública, a l’escolarització dels seus fills, al certificat 
històric de residència al municipi.

· Deure de notificar al Servei d’Empadronament els canvis de domicili dins el 
municipi on en cas de marxar a viure a l’estranger.

Si una persona estrangera s’empadrona amb permís de residència temporal, passats 
dos anys ha de renovar el seu padró, per notificar que encara viu a Manlleu. Si no ho fa, 
es donarà de baixa com a habitant del municipi.

L’Ajuntament garanteix que les dades del padró són confidencials, és a dir, que ningú 
pot consultar-les, tret del mateix Ajuntament. Totes les dades estan sotmeses a la llei 
de protecció de dades. 

On he d’anar?

OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)
Edifici central de l’Ajuntament de Manlleu, 1r pis
Pl. Fra Bernadí, 6
Tel. 93 850 66 66

Quan?

De dilluns a divendres, de 9 a 14.00h 
i tardes de dimarts, dimecres i dijous de 16 a 18.00 h. (Excepte mesos de juny a setembre, Setmana 
Santa i festes de nadal).

Què he de portar?

Documentació acreditativa d’identitat:
· Espanyols: DNI (en vigor).
· Estrangers de la Unió Europea: passaport o DNI d’origen (en vigor).
· Estrangers no comunitaris: NIE o passaport (en vigor).
· En el cas dels menors de 18 anys també cal el llibre de família.

Documentació acreditativa de residència: 
Còpia simple de les escriptures de propietat / Contracte de lloguer.

El titular de la documentació acreditativa de residència ha de signar per donar conformitat de 
l'empadronament a casa seva.
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2. Rebre assistència sanitària

El CAP (Centre d’Atenció Primària) és el primer lloc on heu d’anar si us trobeu malament 
i voleu que us visiti un metge. Allà trobareu els metges i metgesses de capçalera, els 
primers que us visitaran i que, si és necessari, us adreçaran a algun especialista o 
a l’hospital. També hi ha pediatres (per als nens i nenes fins als 15 anys), infermers i 
infermeres, treballadors i treballadores socials, servei d’atenció a la dona, dentistes, etc.

Els pares haurien de portar els fills i filles petits al metge per tal que se’ls facin revisions 
periòdiques. Les llevadores fan controls a les dones embarassades.

Al CAP fan la targeta d’identificació sanitària (TIS), imprescindible perquè us visiti el 
personal sanitari. És gratuïta i individual: cada persona ha de tenir la seva i no la pot 
deixar a altres persones.

Per recollir els medicaments receptats pel metge, aneu a qualsevol farmàcia amb la 
recepta i la targeta sanitària.

On he d’anar?

CAP Manlleu (Centre d’Atenció Primària): C. Castellot, 17 (Tel. 93 850 64 84)
Atenció maternoinfantil: Hospital St. Jaume, Ctra. d’Olot, 7 (Tel. 93 851 74 40)

Quan?

De dilluns a divendres, de 8.00 a 21.00h
Urgències (caps de setmana i/o festius): dirigiu-vos al CAP o truqueu al 93 850 64 84

Com fer-ho?

Per anar al metge i accedir als serveis sanitaris:

 1. Heu de demanar dia i hora per al metge que voleu que us visiti, ja sigui anant al CAP,   
     trucant al 902 111 444 o al web www.gencat.cat/ics
 2. Cal portar la targeta sanitària. 

Al CAP us informaran de la documentació necessària per obtenir la targeta sanitària, en funció de la 
vostra situació.

Servei d'urgències:

Si us trobeu malament i voleu que us visiti urgentment un metge, ja sigui un dia de cada dia, cap de 
setmana o dia festiu, dirigiu-vos:
 · De 8.00 a 21.00h, al CAP Manlleu o truqueu al 93 850 64 84.
 · De 21.00 a 8.00h, a l’Hospital de Vic (C. Francesc Pla el Vigatà, 1) o truqueu al 061.

Si es necessita una farmàcia de guàrdia a partir de les 9 del vespre cal anar a Vic.
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3. Escolaritzar els meus fills

És obligatori que els nens i nenes entre 6 i 16 anys vagin a l’escola, i és aconsellable que 
també hi vagin entre els 3 i els 6 anys. Per als nens i nenes de 0 a 3 anys hi ha llars d’infants, 
d’assistència voluntària.

Les famílies s’han de responsabilitzar que els nens i nenes estiguin matriculats en una 
escola i que vagin a classe. A l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització) us informaran de 
tot el que cal fer. També podeu anar directament a un centre educatiu, durant el període de  
preinscripció i matrícules, que acostuma a ser durant els mesos de març/abril. És millor, 
però, que consulteu les dates definitives a l’Ajuntament o a la premsa, per si han canviat. Si 
alguna família arriba fora d’aquest període, s’ha de dirigir a l’OME.

La majoria de centres educatius tenen una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA), 
un menjador escolar, participen en el Pla educatiu d’entorn, organitzen activitats fora de 
l’horari escolar. Al mateix centre o l’AMPA us informaran sobre aquests temes.

On he d’anar?

Oficina Municipal d'Escolarització (OME) 
Oficina d'Atenció al Ciutadà
Plaça Dalt Vila, 1
Tel. 93 851 50 22
educacio@manlleu.cat

Centres educatius:
· Escola Bressol Municipal Colors. C. Ter, 52-54 (Tel. 93 851 03 90)
· Escola Bressol Municipal Els Picarols. C. Indústria, 41-43 (Tel. 93 851 58 61)
· Escola Puig-Agut. C. Bellfort, 12 (93 851 13 30) 
· Escola Pompeu Fabra. C. Pompeu Fabra, 38-40 (Tel. 93 851 37 02)
· Escola Quatre Vents. Av. Pirineus, 19 (Tel. 93 851 25 11)
· Escola El Carme-Vedruna. C. Bisbe Morgades, 4 (Tel. 93 851 01 80)
· Col·legi La Salle. C. Enric Delaris, 68 (Tel. 93 850 60 64)
· Escola Casals Gràcia. C. Voltregà, 101 (Tel. 93 850 73 98)
· Institut Antoni Pous. Av. de Roma, 260 (Tel. 93 851 37 05)
· Secció d’Institut La Teuleria. C. Eduard Rifà, 24 (Tel. 93 851 13 30)
· Patronat de Formació Professional. C. Enric Delaris, 68 (Tel. 93 850 60 64)
· Escola de Música. Pl. Dalt Vila, 3 (93 850 78 09)

Quan?

Dimarts i divendres de 9.00 a 14.00h 

Què he de portar?

· DNI / NIE / Passaport dels pares (original i fotocòpia).
· DNI / NIE / Passaport de l’alumne o alumna (original i fotocòpia).
· Llibre de família (original i fotocòpia).
· Volant de convivència (original i fotocòpia).
· TIS – Targeta d’identificació sanitària (original i fotocòpia).
· Carnet de família nombrosa, si és el cas.
· 4 fotografies, mida carnet.
· Carnet de vacunacions del nen o nena (en el cas que no en tinguin, certificat  de pediatria del CAP    
  conforme ha estat inclòs en el programa de “Nen sa”).
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4. Estudiar català

El català és la llengua pròpia de Catalunya. Català i castellà són les dues llengües oficials. 
L’aprenentatge del català és important per accedir a la igualtat d’oportunitats en el 
nostre país: entendre el nostre entorn i desenvolupar-nos amb normalitat (al carrer, a 
l’administració, al metge...), tenir més oportunitats de trobar feina, enriquir els nostres 
coneixements i la nostra cultura. El català és també la llengua que s’utilitza a les escoles.

L’Oficina de Català de Manlleu, del Consorci per a la Normalització Lingüística, ofereix 
cursos per a tothom: per a les persones que acaben d’arribar i no entenen el català; per a 
persones que  l’entenen, però tenen dificultat per expressar-s’hi; i també  per a persones 
que ja el parlen, però volen conèixer millor aquesta llengua.

On he d’anar?

Oficina de Català de Manlleu
C. del Pont, 16-18, 3a planta
Tel. 93 850 66 22

Quan?

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

Què he de portar?

DNI / NIE / Passaport
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5. Estudiar a l’escola d’adults

Les escoles d’adults són centres públics adreçats a persones de més de 18 anys per 
fer formació bàsica.

El Centre de Formació d’Adults Martí i Pol de Manlleu ofereix:

· Formació bàsica: alfabetització en català. Llengua oral i escrita (Instrumental 1 i 2).
· Certificat de Formació Instrumental (Instrumental 3).
· Informàtica (Competic I).
· Graduat en Educació Secundària (GES).
· Activitats socioculturals: grups de lectura, xerrades, visites a institucions...

On he d’anar?

Centre de Formació d’Adults Miquel Martí i Pol
Pl. Llevant, 3
Tel. 93 850 65 00

Quan?

S’ha de trucar per telèfon per demanar l’horari d’atenció, ja que l'horari varia cada curs.

Què he de portar?

· DNI / NIE / Passaport
· Foto de carnet.

A la mateixa Escola d'Adults, us faran omplir un full d'inscripció i us faran una entrevista.
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6. Buscar feina

A Catalunya poden treballar totes les persones a partir dels 16 anys. Les persones 
estrangeres necessiten permís de treball.

L’Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de l’Ajuntament de Manlleu ofereix diferents 
serveis per facilitar l’accés a la feina als ciutadans i ciutadanes de Manlleu: formació a 
persones que estiguin a l’atur o que treballin, formació en noves tecnologies, tallers de 
competències per millorar l'ocupabilitat, orientació i disseny d’itineraris de treball, borsa 
de treball, suport i assessorament per a la creació de noves empreses...

On he d’anar?

OPE (Oficina de Promoció Econòmica)
Can Puget 
Plaça Dalt Vila, 1, 3r pis
Tel: 93 851 50 22
busquesfeina@manlleu.cat

Quan?

Per accedir al Servei d'Ocupació podeu adreçar-vos al servei de guàrdia de l'OPE
Dilluns i dijous de 10 a 13 h, i dimarts de 16 a 18 h.

Què he de portar?

· DNI/NIE
· Segons el servei us poden demanar alguna altra documentació, com:

- Curriculum vitae
- Informe de vida laboral
- Targeta de l’atur (que fan a l’OTG*)
- Targeta de la Seguretat Social
- Llibre d’escolaritat

*L’OTG (Oficina de Treball de la Generalitat) més pròxima es troba al C. Ramon Sala i Saçala, s/n (Vic). Tel: 93 889 27 67
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7. Rebre assessorament jurídic – administratiu 

El CITE (Centre d’Informació als Treballadors Estrangers), amb el suport de l’Ajuntament, 
posa l’OFIM (Oficina d’informació i assessorament sobre migracions) a disposició dels 
ciutadans.

La funció de l'OFIM és informar, gestionar i fer els tràmits pertinents en relació amb temes 
legals i de documentació en matèria d'estrangeria i mobilitat internacional de treballadors 
i treballadores.

Ofereix:

· Assessorament, informació jurídica i tramitació de documentació en matèria  
d'estrangeria.

· Informació i assessorament en matèria de mobilitat internacional de treballadors i 
treballadores.

On he d’anar?

OFIM Manlleu
Can Puget, 2n pis. 
Pl. Dalt Vila, 1

Quan?

Cal demanar hora prèviament a l’Ajuntament:
Pl. Fra Bernadí, 6, 1r pis
Tel. 93 850 66 66
De dilluns a divendres de 9 a 14.00h 
Dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 18.00h (excepte els mesos de juny a setembre, Setmana Santa 
i festes de Nadal).

Què he de portar?

A l’OFIM us indicaran quina és la documentació necessària, segons el tràmit a fer.
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8. Rebre atenció social

Els Serveis Socials Bàsics ofereixen atenció i ajuda a persones i famílies per millorar la 
seva qualitat de vida. També informa de les prestacions a les quals poden accedir i dels 
tràmits a seguir.

Poden rebre aquest servei totes les persones, especialment les que estan en risc 
d’exclusió social, com per exemple els col·lectius que pateixen situacions de: 

· Discapacitat física, intel·lectual o sensorial.
· Malalties mentals i malalties cròniques.
· Manca d'habitatge o desestructuració familiar.
· Drogodependències i altres addiccions.
· Violència i delinqüència juvenils.
· Persones grans.
· Violència masclista i familiar.
· Discriminació o pobresa.
· Exclusió i urgència social.

On he d’anar?

Serveis Socials Bàsics
C. Enric Delaris, 7
Tel. 93 851 08 48
bsocial@manlleu.cat

Quan?

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h
Dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 18.00h (excepte els mesos de juny a setembre, Setmana Santa 
i festes de Nadal).

Què he de portar?

Als Serveis Socials us indicaran quina és la documentació necessària, segons el tràmit a fer.



Fotos de Xevi Vilaregut - www.xevivilaregut.com
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Manlleu, una ciutat 
per viure i conviure
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Separem bé les deixalles, cal reciclar-les!

L’ordenança de civisme i convivència ciutadana obliga a tothom a separar les deixalles 
a casa i llençar-les al seu contenidor. A més, preveu sancions en cas d’incompliment. 

Com fer-ho?

Fixem-nos bé en l’esquema següent i veurem com hem de fer la separació. Els residus que no tenen 
cap contenidor al carrer cal portar-los a la deixalleria. Separar per reciclar és molt senzill!

A més, podem adreçar-nos a l’Ajuntament perquè ens faciliti gratuïtament un cubell per a la matèria 
orgànica i bosses de ràfia per separar el vidre i els diferents residus que s’han de posar als contenidors 
de color blau i verd. 

Si tenim dubtes, adrecem-nos al servei de medi ambient de l’Ajuntament. 

Per als mobles i trastos vells s’ofereix un servei gratuït de recollida a domicili. Demaneu-lo a la deixalleria 
(93 850 75 23). Si no utilitzeu aquest servei, heu de portar-los- vosaltres mateixos a la deixalleria.

On he d’anar?

Deixalleria Municipal
Polígon Industrial El Verdaguer, C. Eduard Rifà, 74-76
Tel. 93 850 75 23
deixalleria@manlleu.cat

Quan?

Dimarts, dijous i divendres de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h
Dissabte de 9.00 a 14.00h
Dilluns i dimecres TANCAT

Què hi puc portar?

Els residus que no tenen contenidor exprés al carrer: residus reciclables (mobles, ferralla, grans i petits 
electrodomèstics, poda i gespa, oli de cuina i del cotxe, etc.); residus tòxics i perillosos (bombetes i 
fluorescents, pintures, esprais, bombones de butà, piles, etc.) i altres residus (runes, roba vella, etc.).

Altres conductes prohibides per l’Ordenança de civisme: 

· Utilitzar les papereres com a contenidors, només s’hi poden posar deixalles petites, com papers, 
embolcalls i similars.
· Abandonar deixalles o bosses a l’exterior (terra) o penjar-les en algun element del contenidor (tapa, 
nanses...). Tots els residus s’han de posar a dins del contenidor. 
· Desfrenar o moure qualsevol contenidor. 
· Abandonar residus a qualsevol punt del municipi. 
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Entorn saludable

Disposar d’un habitatge digne i en condicions, així com d’un entorn agradable és bàsic 
en la vida de qualsevol persona.

El Servei Municipal de Salut Pública vetlla perquè es mantinguin en bones condicions 
higièniques els espais públics i compartits de la població. Des d’aquest servei, 
s’assessora i s’actua en:

· Control de desinsectació, desinfecció i desratització d’espais públics.
· Control sanitari dels establiments minoristes de venda d’aliments i de restauració.
· Control i promoció de la tinença responsable dels animals domèstics i de companyia.
· Control de la població d’aus urbanes i gats de carrer.

On he d’anar?

Servei de Salut Pública i Consum
C. Enric Delaris, 7
Tel. 93 851 08 48
bsocial@manlleu.cat

Quan?

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.
Dimarts, dimecres i dijous de 16 a 18 h (excepte els mesos de juny a setembre, Setmana Santa i festes 
de Nadal).
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Celebracions: fires i festes

A Manlleu s’organitzen moltes activitats lúdiques i culturals. És una ciutat viva i dinàmica, 
que ha sabut modernitzar-se, tot conservant les seves tradicions. 

Els jardins i espais verds són punts de trobada i de lleure: al passeig del Ter i a 
l’Arborètum hi ha taules i bancs on podeu seure a descansar, berenar o senzillament 
gaudir de l’entorn.

Se celebren diverses fires i festes: el Badanadal (pels volts de Nadal), la Festa del Porc 
i la Cervesa (a finals de setembre), i la Festa Major, que té lloc pels voltants del 15 
d’agost, i inclou la Festa del Serpent (14 d’agost), celebrada amb motiu de la Llegenda 
del Serpent de Manlleu.

Altres festivitats que se celebren també a la resta de Catalunya són la festa de Sant 
Jordi (23 d’abril), la festa de Sant Joan (24 de juny) i la Diada Nacional de Catalunya (11 
de setembre).

Durant l’any, les entitats i associacions socioculturals ciutadanes organitzen activitats 
culturals i festives: festes dels barris, setmana PIC, aplecs sardanistes i trobades 
castelleres, caminada popular de barris pel civisme i la convivència, festa de la cloenda 
del Ramadà, festa de Sant Antoni Abat, tast gastronòmic, entre moltes d’altres.

Us podeu informar sobre l’agenda cultural de Manlleu al web www.manlleu.cat, a 
l’Oficina de Turisme i a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica.

On he d’anar?

Oficina de Turisme (dins el Museu del Ter)
Pg. del Ter, s/n
Tel. 93851 51 76

Quan?

Oficina de Turisme (dins el Museu del Ter)
De dimarts a diumenge i festius de 10 a 14 h. (De juliol a setembre: d'11.00 a 14.00h i de 17.00 a 
20.00h).

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00h. Dimarts, de 16.00 a 18.00h (excepte els mesos de juny a 
setembre, Setmana Santa i festes de Nadal).

I si voleu participar en el món associatiu de la ciutat o organitzar alguna activitat, us podeu adreçar a 
l’entitat corresponent o demanar informació a l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica.

Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
Can Puget 
Pl. Dalt Vila, 1, 3r pis
Tel. 93 851 55 93
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Altres serveis
Equipaments municipals socioculturals:

Transports públics

Equipaments municipals esportius:

Mercats

Equipaments municipals sanitaris:

Mitjans de comunicació

Auditori Fundació Antiga Caixa Manlleu
Biblioteca Municipal Manlleu BBVA
Sala d’exposicions Can Patalarga
Casal ASVAT
Casal Cívic Frederica Montseny
Ermita de Sant Julià de Vilamirosa
Museu del Ter i Oficina de Turisme
Can Puget: jardins
Sala d’actes de l’escola Puig-agut

Pavelló poliesportiu municipal
Piscines municipals
Servei d’Esports

Dilluns (de 8.00 a 14.00h) 
Dissabte (de 8.00 a 14.00h)
Mercat Municipal de Manlleu

Centre de Dia Josep Roqué i Castell
Hospital Sant Jaume
Residència Aura

Ràdio Manlleu (107.00 FM)

C. del Pont, 16-18
C. del Pont, 16-18
C. de la Font, 10
Pl. Fra Bernadí, 4
Av. Puigmal, 137-139

Pg. del Ter, 2/n
C. Baixada de la Fidela, 1-3
C. Pintor Guàrdia, 12

Pg. del Ter, s/n
Pl. Sanglas i Alzina, s/n
Can Puget, 3r pis - Pl. Dalt Vila, 3

Pl. Fra Bernadí
C. Pintor Guàrdia
C. Pintor Guàrdia, 6

Per la comarca i fins a Barcelona. 
Parades pincipals al llarg del pg. 
St. Joan.

C. Montseny, 72
Ctra. d’Olot, 7
Ctra. d’Olot, 7

Can Puget, 3r pis - Pl. Dalt Vila, 3

93 851 08 00
93 851 14 86
93 850 66 66
93 851 18 18
93 851 56 84
93 850 66 66
93 851 51 76
93 850 68 59
93 851 13 30

Entitats d’interès social i d’immigrants:

Càritas Interparroquial 
Associació per la Solidaritat i el 
Desenvolupament dels Immigrants
Jameiat Essalam 
Associació d’Osona per a la Pau

C. Madiroles, 3
Pl. St. Antoni, 3 (bxs.)

C. Pintor Guàrdia, 6

93 850 73 96

93 851 15 50
93 851 13 55
93 851 55 93

93 851 40 05

93 851 62 05
93 850 65 65
93 850 65 65

93 851 15 00
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Centres de culte:

Farmàcies:

Associació per la Solidaritat i el 
Desenvolupament dels Immigrants
Comunitat Musulmana de Manlleu
Església Evangèlica Baptista de Manlleu
Església Evangèlica Pentecostal Bíblia 
Oberta
Parròquia de Gràcia
Parròquia de Santa Maria
Parròquia de St. Pau
Saló del Regne dels Testimonis Cristians 
de Jehovà
Església Evangèlica Millors Promeses

URGÈNCIES:
Policia Local de Manlleu 
Pl. Fra Bernadí, 6 (Edifici de l’Ajuntament - baixos).
Tel. 93 850 79 11
Número d’urgències: 092

ALTRES TELÈFONS D’URGÈNCIES
Emergències 112
Ambulància 061
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088

Assumpta Autet 
Esther Pou
Farmàcia de Gràcia
Ferrer Chambó 
Marta Edmundo
Montse Espona
Pius Cornellas 
Rossell

Pl. St. Antoni, 3 (bxs.)

C. Casacuberta Gallifa, 4
C. Montseny, 6-8
Pg. St. Joan, 15

Pl. de Gràcia, 8
Pl. Crist Rei, 7
C. Madiroles, 1
C. de la Passió, 7

Ctra. d’Olot, 71

C. de la Font, 15
C. Vilamirosa, 109
Av. de Roma, 200
Pl. Fra Bernadí, 19
Av. de Roma, 100-102
Pg. St. Joan, 115
Ctra. d’Olot, 61
C. Montseny, 71

93 850 79 84
93 851 47 33

93 851 13 00
93 851 13 00
93 851 12 87

93 850 77 89
93 851 07 54
93 851 12 82
93 851 12 89
93 850 69 14
93 850 72 03
93 851 25 95
93 851 48 59

Altres:

Correus i Telègrafs 
Síndica Municipal de Greuges
Jutjat de Pau
Oficina de Recaptació de la Diputació 
Tanatori

C. Bisbe Morgades, 7
Pl. Dalt Vila, 3
C. Enric Delaris, 7
C. Enric Delaris, 34
C. Castellot, 15

93 851 20 70
93 851 45 29
93 851 01 83
93 851 37 54
93 850 67 92

Companyies de serveis:

Servei d’aigües SOREA Pg. St. Joan, 102 (bxs.) 902 25 00 70
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Guia impulsada des del PLA DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA DE MANLLEU i promoguda per:

Amb la col.laboració de:

LLEIDA

TARRAGONA

BARCELONA

GIRONA

Manlleu


