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Presentació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La incorporació de nous ciutadans i ciutadanes, fruit dels nous 
processos migratoris, està contribuint de forma decisiva a 
transformar la realitat social del nostre municipi, dotant-lo cada 
vegada de major diversitat social i cultural.  
 
Com sabem, aquest fet no és conjuntural, sinó que té les seves 
arrels en una nova ordenació del món (la globalització) que ha 
tendit a eixamplar les desigualtats entre els països i que ha fet que 
molta gent d’arreu del món vegi en el fet de migrar l’oportunitat 
més viable, tot i que arriscada, de desenvolupar el seu projecte de 
vida.  
 
És per això que gestionar amb polítiques anticipatives els primers 
moments de l’assentament de la població nouvinguda, és a dir, les 
actuacions de recepció i acollida, esdevé decisiu per assegurar la 
cohesió i la convivència ciutadana. D’aquesta manera és com 
evitarem, o al menys minimitzarem, els efectes negatius derivats de 
les dificultats que suposa la instal·lació, la manca d’informació o el 
desconeixement del nou entorn.  
 
Aquest és el fonament del Pla de Recepció i Acollida (PRAM), que ara 
presentem. Un pla que ha comptat amb la participació dels serveis 
públics, institucions i entitats més directament implicats en l’atenció 
i promoció de les persones nouvingudes. El PRAM no ve a afegir 
nous serveis ni a duplicar esforços. Ben al contrari, suposa un esforç 
de coordinació entre professionals i institucions i una aposta per 
organitzar itineraris d’accés i utilització dels serveis públics que 
siguin més propers i més efectius a l’hora de donar resposta a les 
necessitats que planteja la ciutadania. Per això, el PRAM ha 
d’entendre’s com un marc que, si bé neix per orientar especialment 
l’atenció i promoció de les persones nouvingudes, d’ell se’n 
serveixen tots els ciutadans i ciutadanes i té una utilitat general per 
al conjunt de manlleuencs i manlleuenques.   
 
El PRAM, doncs, pensem que és un bon instrument des del que 
plantejar la recepció i acollida de ciutadans/es nouvinguts/des des 
dels serveis que conformen la ciutat. A hores d’ara podem dir que 
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l’atenció i promoció de les persones que arriben de nou a Manlleu 
està millor orientada, tenen més informació sobre els serveis que els 
ofereix la ciutat, coneixen millor quins són els seus drets i els seus 
deures, i tenen, en definitiva, més elements per poder viure a la 
ciutat. Potenciar la informació, l’aprenentatge de la llengua, són 
sens dubte elements que contribueixen a generar cohesió social, i 
per tant, també la convivència ciutadana. Però el PRAM és parcial si 
no compta amb la implicació de les persones, tant en la seva 
voluntat d’acollir-se com la d’acollir. Efectivament, l’acollida no és 
un procés unidireccional, sinó que hem de trobar punts d’encontre 
que ens situïn a totes i a tots en un escenari comú de convivència 
ciutadana. 
 
És així, des de la diversitat i la cohesió social, que farem de Manlleu 
una ciutat més preparada per abordar els reptes que li depararà el 
segle XXI.  
 
Abans de donar pas als continguts vull agrair molt sincerament tots 
els professionals dels serveis i institucions de la Xarxa Bàsica de 
Recepció i Acollida la seva implicació i col·laboració en el 
desenvolupament del PRAM. Igualment, vull agrair també a la 
Diputació de Barcelona, a través del Servei de Polítiques de 
Diversitat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, la seva 
col·laboració i assessorament en l’elaboració del PRAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pere Prat i Boix 
Alcalde 
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Contextualització 
de la immigració. 
Algunes dades 
d’interès  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catalunya té una important tradició de fluxos migratoris procedents 
de diverses zones del territori català i del conjunt de l’Estat 
espanyol, i d’això Manlleu n’és un bon exemple. La immigració i la 
presència de diversitat, per tant, són característiques del nostre 
municipi. En els darrers anys, però, la població immigrada ha 
augmentat de manera molt significativa i s’ha diversificat. La 
situació actual de Manlleu està caracteritzada per:  
 

● Un espectacular creixement demogràfic, sobretot a partir de 
l’arribada de poblacions foranies.  

 
● La població total de Manlleu ha passat dels 17.442 habitants 

del 2000 als 20.121 de finals del 2006. 
 

● La proporció d’estrangers/es també ha augmentat 
significativament, arribant a ser del 21,03% a finals del 2006.  

 
● Dins de la població estrangera, malgrat la diversificació, 

continua essent majoritari el col·lectiu marroquí (suposa el 
16,26% de la població total i el 77,33% de la població 
estrangera de Manlleu). 

 
A la composició diversa de la societat manlleuenca (fruit de les 
successives onades migratòries des de finals del segle XIX), s’hi ha 
anat afegint diversitat amb l’increment de població estrangera i la 
diversificació d’orígens. Actualment, a Manlleu hi trobem veïns/es de 
fins a 53 nacionalitats diferents.  
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La diversitat ve donada per múltiples factors: culturals, lingüístics, 
religiosos, sòcioeconomics, de gènere, de grups d’edat...., i cal 
analitzar-la en tota la seva complexitat. 
 

● La comunicació entre les diferents comunitats que 
coexisteixen a Manlleu sovint és dificultosa. 

 
● Els conflictes que es generen de la convivència diària molt 

sovint són percebuts com a grans problemes per alguna part 
de la població. 

 
Per a la gestió dels conflictes són tan importants les percepcions 
individuals o col·lectives com les realitats objectives 
 
 
Tanmateix, i a partir de l’estudi diagnòstic del Pla de Gestió de la 
Diversitat, se’n desprenen les següents perspectives de futur: 
 

● Creixement progressiu de la població, cada cop més jove 
degut a l’arribada d’immigrants i al naixement dels seus fills. 

 
● Necessitat de plantejar-se estratègies de gestió de la 

diversitat en un context de més d’un 20% de població 
estrangera. 

 
● Malgrat que els fluxos immigratoris s’aturin, la necessitat de 

gestionar les demandes derivades de la diversitat, persistiran 
i augmentaran.  

 
 
En aquest marc, resulta especialment necessari el plantejament de 
mecanismes de recepció i acollida a nivell de ciutat, que facilitin el 
coneixement, la utilització i bon ús dels mateixos per part de la 
població nouvinguda, com a eina potenciadora de la integració social 
i la convivència ciutadana.  
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Algunes dades d’interès:  
 
 

● L’any 1996 el municipi comptava amb 16.405 habitants amb 
nacionalitat espanyola i 630 estrangera. A finals de 2006, les 
xifres són de 15.890 i 4.231 respectivament, per tant, la 
població estrangera ha passat de representar un 3,7% de la 
població total del municipi a un 21,03% en aquests anys.  

 
Evolució de la població total, nacionalitat espanyola i estrangera, a Manlleu,  

1999-2006 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal d'Habitants. 

 
● Els ciutadans estrangers de Manlleu representen un total de 53 

nacionalitats diferents. Actualment, els que tenen un major 
volum d’habitants són els d’origen africà (82,75%), tot i que, a 
molta distància, els segueixen els provinents d’Amèrica del Sud  
(6,19%), de l’Europa no comunitària (5,65%), de la Unió 
Europea (3,78%), d’Àsia i Oceania (1,18%) i d’Amèrica del Nord 
i Centre (0,45%).  

 
● En els darrers anys el nombre de nacionalitats amb presència en 

el municipi ha crescut i s’ha diversificat. Així, les marroquines 
han perdut pes —d’un 94% l’any 2000 a un 77% actualment— i 
n’han guanyat les europees, americanes i asiàtiques, tot i ser 
encara poc significatives en termes globals.  

 
● Pel que fa a la distribució de la població estrangera per sexes, 

destaca l’elevada relació de masculinitat, ja que per a cada dona 
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hi ha 1,4 homes. Hi ha algunes nacionalitats en què aquesta 
relació esdevé inversa i, per tant, hi ha més dones que homes 
com en el cas de Mèxic, Rússia, República Dominicana, França, 
Portugal i Nigèria. 

 
 

Distribució de la població de Manlleu per àrees d’origen, 2006 

Africa
83%

Resta Europa
4%

Resta UE
6%

Àsia- Oceania
1%

Amèrica del Sud
6%

Amèrica del 
Nord i Centre

0%

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal d'Habitants. 

 
 

● En la població estrangera hi ha més homes (57%) que dones 
(43%). Aquesta situació indica un reagrupament familiar no 
assolit, de manera que cal preveure un augment de població 
estrangera en els propers anys. I, per això, és important perfilar 
noves polítiques de gestió de la diversitat. 

 
● Les dones de nacionalitat espanyola tenen una mitjana d’edat 

(43,4 anys) superior a les dels homes de nacionalitat espanyola 
(40,4 anys) i les de nacionalitat estrangera (26,5 anys) inferior a 
la dels homes estrangers (28,5 anys). Per una altra banda, 
tornem a veure com el col·lectiu estranger és molt més jove que 
l’autòcton, ja que la mitjana d’edat pel primer és d’uns 27 anys i 
de quasi 42 pel segon. També són els estrangers els que tenen 
un percentatge molt reduït de població major de 65 anys i, per 
tant, un baix índex d’envelliment i un elevat índex de recanvi de 
la població activa.  

 
● En la distribució territorial dels ciutadans de Manlleu podem 

destacar una forta presència d’estrangers (més d’un 20%) al 
Districte 1 i 3, però, més concretament, als barris de l’Erm, la 
Coromina, el Verdaguer, Font de Tarrés, Teuleria i Baix Vila, 
principalment. 
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● En els darrers anys, la població total de Manlleu ha anat en 
augment, però dins d’aquest tendència cal tenir present que 
descendeix el nombre de ciutadans/es catalans/es i augmenta el 
nombre d’estrangers/es, que aporten un elevat nombre de 
naixements i un inapreciable nombre de defuncions. 

 
Comparació de les estructures d’edat i sexe de la població amb 
nacionalitat estrangera i espanyola de Manlleu, del 2005 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal d'Habitants 
 

● El moviment migratori del municipi dels darrers anys es 
caracteritza per un creixement prolongat de les altes de població 
i un creixement de les baixes per bé que molt menys intens. 
Convé tenir present que les altes no corresponen només a 
ciutadans/es estrangers, sinó que també les protagonitzen 
ciutadans/es espanyols/es. Al mateix temps, la majoria 
d’estrangers/es provenen d’altres municipis de Catalunya (i no 
directament d’un municipi estranger). Aquestes consideracions 
han d’orientar les polítiques de recepció i acollida del municipi.  
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El Pla de 
Recepció i 
Acollida dins el 
Pla de Gestió  
de la Diversitat  
de Manlleu  

 
 
 
 
 
 
 
El Pla de Recepció i Acollida de Manlleu (PRAM) vol potenciar la 
capacitat de la ciutat a l’hora de generar escenaris positius d’accés i 
utilització dels serveis públics, desenvolupant un model de ciutat de 
sensible a les necessitats de la ciutadania, amb un bon nivell de 
convivència i participativa, tot comptant amb la implicació tant de 
ciutadans/es com d’administracions, entitats i agents socials en 
general amb responsabilitats en l’atenció i promoció de les persones 
i la convivència. 
 
L’Ajuntament de Manlleu impulsa i assumeix el lideratge del Pla de 
Recepció i Acollida, que emmarca dins el Pla de Gestió de la 
Diversitat de Manlleu (PGDM), i entén com un exercici de 
responsabilitat derivat de les seves competències i de la seva posició 
en tant que administració especialment propera i de referència per a 
la ciutadania.  
 
Tot seguit oferim una presentació bàsica del PGDM, que podeu 
ampliar si us interessa a partir dels diferents documents editats per 
l’Ajuntament i a partir de la pàgina web http://www.manlleu.org/.  
 
 
Què és el PGDM? 
 
 El marc general d’anàlisi i metodologia per concretar accions 

transversals per al tractament del fenomen migratori i de la 
diversitat a Manlleu 
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 El document que fixa la política municipal per al tractament del 

fenomen migratori. 
 
 
Quins són els objectius bàsics del PGDM? 
 
 Gestionar més efectivament els fluxos migratoris 

 
 Augmentar la capacitat de la societat receptora per conviure en 

la diversitat 
 

 Crear acords i estratègies que generin cohesió social 
 
 
 
Quins són els principis bàsics del PGDM? 
 
 Totes les persones que viuen a Manlleu són veïns i veïnes del 

poble, amb els mateixos drets i les mateixes obligacions. 
 

 El tracte que dispensem a les persones nouvingudes ha de ser 
equitatiu i normalitzador.  

 
 Construir la convivència en el model de ciutat que volem és tasca 

no només de l’ajuntament, sinó de tots els ciutadans i 
ciutadanes. 

 
 La diversitat (sòcioeconomica, cultural, religiosa, lingüística, de 

gènere...) no és un problema, sinó una realitat estructural que 
cal gestionar. 

 
 Els criteris per gestionar la diversitat existent a la vila són els 

que es desprenen del model de ciutat i del model d’integració. 
 

 La gestió de la diversitat comporta dificultats i conflictes. Cal 
aprendre a superar-los des de la negociació, la mediació, la tasca 
educativa i l’exercici del respecte mutu. 

 
 
De qui depèn el PGDM? 
 
 El PGDM és una eina transversal: el seu funcionament és 

responsabilitat de totes les àrees i serveis de l’Ajuntament. Els 
polítics, tècnics i el conjunt de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament de Manlleu tenen la tasca de plantejar la seva feina 
(sigui quina sigui) atenent els principis d’aquest pla. 
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 El desenvolupament del model de ciutat i una bona convivència 
és responsabilitat de tots i totes els ciutadans i ciutadanes de 
Manlleu, sigui quin sigui el seu origen.  
 
 
 

 
Què és el Pla Operatiu?   
 
 El Pla Operatiu és la concreció del PGDM per tal de portar-lo a la 

pràctica des de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de 
Manlleu. 

 
 Conté una sèrie de línies d’acció i actuacions, especificant 

l’àrea/es o servei/s que estan implicats en la seva 
implementació.  

 
 Per elaborar-lo s’ha treballat directament amb tots els caps 

d’àrea i/o responsables de servei. 
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Principis 
d’actuació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualtat d’oportunitats  
El PRAM defensa la igualtat de drets, deures i oportunitats per a tots 
els ciutadans i les ciutadanes de Manlleu amb independència del seu 
lloc d'origen, nacionalitat, gènere, religió o condició socioeconòmica. 
 
 
Autonomia personal 
L’autonomia en l’accés i utilització dels serveis que ofereix la ciutat 
és bàsic a l’hora de potenciar una utilització responsable dels 
mateixos.    
 
 
Cohesió social 
La cohesió social, entesa com la vinculació dels membres d'una 
col·lectivitat entre ells mateixos i com a grup, és un altre dels 
condicionants principals per tal de garantir el benestar de la 
societat. El compromís amb la nostra identitat és un dels factors de 
cohesió a la nostra societat. 
 
 
Convivència 
La convivència pacífica ha mostrat al llarg de la història que és un 
dels principals condicionants del desenvolupament cultural, social i 
econòmic de les nostres societats. En un escenari previsible de futur 
caracteritzat per la presència en el mateix territori d'un conglomerat 
de diverses religions, creences i cultures cal garantir un marc 
normatiu i axiològic que faciliti la convivència i permeti gestionar 
des de la pau els conflictes inherents al propi fet de conviure. 
La convivència es basa en l'existència d'un estat regulador 
aconfessional sancionat per la Constitució que es fonamenta en la 
primacia dels drets individuals sobre els col·lectius i en el respecte a 
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la pluralitat d'opcions i projectes personals i col·lectius sempre que 
no atemptin contra aquest principi. 
 
 
Democràcia intercultural 
L'acceptació de la convivència i l'intercanvi actiu entre les diverses 
cultures presents a la nostra ciutat és el referent mitjançant el qual 
s'articulen les propostes d'integració de les persones nouvingudes, 
respectant en tot moment i reconeixent la seva diversitat cultural, 
sempre que no atempti a l'exercici dels drets individuals. Això 
suposa un rebuig decidit a qualsevol tipus de discriminació i també 
la promoció del respecte mutu entre persones que provenen de 
diferents cultures i llocs d'origen. 
 
 
Normalització 
És objectiu bàsic del Pla atendre les persones en el marc dels 
serveis existents sense crear estructures paral·leles. Tot i això, la 
normalitat cal aplicar-la amb una atenció especial a les diferents 
necessitats i a la situació diversa de cada una de les persones que 
vol integrar-se a la societat de Manlleu. Les polítiques de 
normalització impliquen: garantir l'accés de tots els ciutadans als 
serveis municipals. 
 
Com a factor de normalització, l'acomodació progressiva a la 
societat manlleuenca de les persones arribades de nou comporta 
garantir l'accés i la utilització dels serveis bàsics de la ciutat, 
l'exercici dels drets que ofereix la ciutadania, repensar els serveis 
existents per tal de donar resposta als nous fenòmens socials i 
redimensionar l'oferta de serveis en funció de les noves necessitats i 
demandes. 
 
 
Participació 
La participació del conjunt dels actors socials és un eix indiscutible 
en el desenvolupament del Pla. El lideratge municipal va 
acompanyat del diàleg i la col·laboració de les moltes organitzacions 
socials que treballen directament o indirecta per a la integració de 
les persones immigrades, fent èmfasi especial en aquelles que 
treballen conjuntament amb les persones immigrades. La 
participació ciutadana és una de les vies principals per aconseguir 
l'èxit del Pla i un dels principals motors que ha de permetre 
gestionar el canvi en la diversitat. 
 
 
Temporalitat 
La integració de les persones immigrades a Manlleu és una aposta 



PLA DE RECEPCIÓ I ACOLLIDA DE MANLLEU (PRAM) 

 13 

de futur que no es pot resoldre en un dia. Defensant la màxima 
celeritat en les actuacions el Pla es configura com un procés a mitjà 
i llarg termini que haurà d'anar actualitzant-se periòdicament i 
adaptant-se a la realitat en cada moment. Les aproximacions 
preventives i la previsió de futur en són elements essencials. Per 
això cal observar la realitat i preveure els canvis socials que 
permeten a la ciutat dotar-se dels recursos tècnics, humans i 
econòmics per afrontar-los. 
 
 
Transversalitat i cooperació interinstitucional 
El marc global que planteja el Pla obliga a establir la transversalitat 
com un eix de coherència del conjunt de les actuacions. La 
integració de les persones immigrants s'ha de produir en tots els 
àmbits de la vida ciutadana i això requereix un treball coordinat i 
transversal entre les diferents àrees municipals i la resta de sectors 
implicats així com la cooperació entre administracions públiques i 
entitats ciutadanes i/o del tercer sector.  
 
 
Consens 
L'entorn de fort impacte dels processos migratoris actuals i els 
canvis en les normatives a escala supralocal aconsellen actuar des 
de les màximes posicions de consens per tal de fer possible 
l'objectiu del Pla. El consens ha de tenir un caràcter polític, entre les 
diferents opcions de l'Ajuntament, però també ciutadà, entre el 
conjunt de les organitzacions civils. La corresponsabilitat entre tots 
aquests actors ha de ser també un element inherent al consens. 
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Objectiu 
general i 
eixos 
estratègics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectiu general  

 
El Pla de Recepció i Acollida de Manlleu (PRAM) vol potenciar la 
capacitat de la ciutat a l’hora de generar escenaris positius d’accés i 
utilització dels serveis públics, desenvolupant un model de ciutat 
sensible a les necessitats de la ciutadania, amb un bon nivell de 
convivència i participació, tot comptant amb la implicació tant de 
ciutadans/es com d’administracions, entitats i agents socials en 
general, amb responsabilitats en l’atenció i promoció de les 
persones i la convivència. 

 
 
                  Eixos estratègics 

 

El Pla de Recepció i Acollida de Manlleu pretén acomplir aquest 
objectiu general tenint en compte que els processos migratoris 
actuals tenen un impacte fonamental a les ciutats i que els governs 
locals, tot i que mancats de recursos específics per fer-ho, es veuen 
obligats a assumir un paper capdavanter i de lideratge en l'acollida 
de les persones immigrants. 
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Es plantegen els següents eixos estratègics:  
 

 

● Conscienciar sobre la importància d’estar empadronat/da, i de 
comunicar al padró municipal els canvis de domicili, d’estat civil 
o de composició de la unitat de residència, com a element 
facilitador de l’accés als serveis públics i de normalització social 
en general.   

 
● Potenciar el coneixement de la llengua i cultura catalanes entre 

la població estrangera que arriba a la ciutat, com a elements 
bàsics facilitadors de la circulació i integració social.  

 
● Potenciar el coneixement així com l’autonomia en l’accés i 

utilització dels serveis i recursos que ofereix la ciutat.    
 

● Potenciar el coneixement sobre els drets i deures ciutadans, tant 
a nivell legal com cívic.  

 
● Facilitar l’accés als serveis i recursos que ofereix la ciutat, a 

partir d’una xarxa institucional integrada per diferents serveis, 
d’administracions i organismes públics, entitats i altres agents 
implicats en l’atenció a les persones i la promoció del territori. 

 
● Adequar els serveis i recursos existents a les noves necessitats 

(sense crear recursos paral·lels ni duplicar esforços). 
 

● Potenciar el coneixement i el respecte entre els ciutadans/es 
nouvinguts/des i la societat d’acollida, com a base des de les que 
generar escenaris positius de convivència ciutadana. 
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La xarxa 
local de 
serveis de 
recepció i 
acollida de 
Manlleu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pla integra tots els serveis de la ciutat relacionats amb l’atenció i 
promoció de les persones en forma de xarxa, que estructura a partir 
d’un punt de recepció i d’una xarxa bàsica de serveis.  
 
A banda dels serveis integrats en la xarxa bàsica, la Xarxa Local de 
Serveis de Recepció i Acollida integra també altres serveis 
municipals i els serveis oferts per entitats i organitzacions 
ciutadanes. 
 
 
Accés a la Xarxa Local de Serveis de Recepció i 
Acollida de Manlleu 
 
El punt de recepció se situa en l’oficina d’empadronament, 
donat que entenem l’empadronament com una condició sine qua 
non d’accés a aquests serveis i a la xarxa de serveis del PRAM. El 
PRAM parteix de la consideració que totes les persones que viuen a 
Manlleu són ciutadans de Manlleu, independentment del seu estatus 
legal. La Llei d’estrangeria reconeix una sèrie de prestacions 
bàsiques per a tots els ciutadans/es (assistència sanitària, educació, 
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seguretat social i serveis socials) que s’articulen a partir de les 
competències de diverses administracions que actuen en el territori 
(Ajuntament, Consell Comarcal, Generalitat, administració de 
l’Estat).  
 
Tanmateix, el Padró Municipal, conjuntament amb altres llocs 
d’atenció de Serveis Generals (fonamentalment recepció i registre) 
i la recepció de la Policia Local, constitueixen l’embrió de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Manlleu, 
previst a mig termini i que s’ha de construir com la porta d’entrada 
al circuit del PRAM, prèvia fins i tot al Padró. Aquests serveis 
assumeixen actualment funcions d’informació, orientació i derivació 
als recursos de la xarxa de serveis d’acollida. Fora d’horaris 
d’atenció al públic dels Serveis Generals de l’Ajuntament, les 
oficines de la Policia Local a la planta baixa de l’Ajuntament, obertes 
les 24 hores, continuen assumint, en la mesura del possible, la 
primera acollida. 
 
Val a dir que centralitzar la recepció en el Padró Municipal, no 
implica que aquesta funció no pugui desenvolupar-se per part 
d’altres serveis, especialment per part d’aquells que formen part de 
la xarxa bàsica. En aquest sentit, actualitzar la informació sobre els 
serveis (prestacions, agendes, actes, etc.) i posar en comú aquesta 
informació a través de les figures de coordinació del PRAM és un 
compromís dels serveis membres de la xarxa de recepció i acollida. 
 
 
Xarxa Bàsica de Serveis 
 
Per la seva banda, la Xarxa Bàsica de serveis integra serveis de 
caràcter sectorial, adreçats a donar resposta a les principals 
necessitats que apareixen en el moment de l’arribada i primera 
instal·lació en el municipi:  
 

 
 Informació i orientació: futura Oficina d’Atenció al Ciutadà; 

actualment n’assumeixen les funcions els Serveis Generals (entre 
ells el Padró) i la recepció de la Policia Local, des de l’edifici 
central de l’Ajuntament. 

 
 Empadronament: a partir del Padró Municipal 

 
 Escolarització d’infants i adolescents: a partir de l’Oficina 

Municipal d’Escolarització 
 

 Informació, orientació i assessorament en el procés de 
recerca de feina. Formació Ocupacional. Borsa de treball: a 
partir de l’Oficina de Promoció Econòmica. 
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 Informació, orientació, assessorament i tramitacions a 
persones i famílies sobre recursos i prestacions socials: a 
través dels Serveis Socials d’Atenció Primària.  

 
 Normalització i tràmits legals: a través de l’Oficina 

d’Informació i Assessorament als Immigrants (OFIM). 
 
 Aprenentatge del català: a través de l’Oficina del català del 

Consorci de Normalització Lingüística. 
 

 Formació bàsica de persones adultes: a través de l’Aula de 
persones adultes. 

 
 Atenció sanitària i accés a la tarja sanitària: a través del 

Centre d’Atenció Primària (CAP).  
 

 Accés a l’habitatge: a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 
 
Per donar suport i assessorament a tots els Serveis de les diferents àrees 
exposats fins ara, dins el marc del Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu es 
compta amb la tècnica que el dinamitza i amb el Servei de Mediació 
Intercultural format per un mediador i una mediadora. 
 
Tot seguit hi ha un esquema de la Xarxa Local del servei de 
Recepció i Acollida de Manlleu i es fa una descripció de les funcions 
de cadascun dels serveis integrats en la xarxa bàsica de serveis, 
informació que podeu ampliar consultant el Catàleg de serveis del 
PRAM. 
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Xarxa de serveis de Recepció i Acollida de Manlleu, 2006 

 

XARXA BÀSICA DE SERVEIS  

Empadronament  
Padró Municipal 
d’Habitants  

 

Atenció sanit ària i accés 
a la tarja sanitària  
Centre d’Atenció 
Primària (CAP)  

 

Regularització i tràmits 
legals   
Oficina d’Informació i 
Assessorament als 
Immigrants (OFIM)  

 

Informació, orientació i 
assessorament en el procés 
de recerca de feina. 
Formació ocupacional. 
Borsa de Treball  
Oficina de Promoció 
Econòmica (OPE)  

  
Formació  bàsica de 
persones adultes  
Aula de Formació 
d’Adults 

 

Ciutadans/es nouvinguts/des  


 
 

  

 

ALTRES SERVEIS DEL TERRITORI 

Informació, orientació, 
assessorament i
tramitacions a persones i 
famílies sobre recursos i 
prestacions socials  
Serveis Socials d’Atenció 
Primària  
  

Escolarització d’infants i 
adolescents  

 
 

Informació i orientació 
Oficina d’Atenció A l Ciutadà 
(projecte de futur) 

 

Aprenentatge del català  
Oficina del Català  

 

PUNT DE RECEPCIÓ  

Servei Municipal 
d’Educació  
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PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS  
Gestió diària del padró d’habitants: altes, baixes i canvis de 
domicili. Recull de dades estadístiques sobre població. 
Des del servei de padró també es realitzen els tràmits de 
permisos d’armes, el registre de parelles de fet i el cens 
d’animals domèstics. 
 
 
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ 
Les funcions del servei, que depèn de l’àrea d’educació de 
l’Ajuntament són les següents: 
 
● Informar sobre l’oferta educativa dels centres escolars 

de Manlleu: places, activitats, extraescolars, preus... 
● Rebre les preinscripcions escolars dels ciutadans que s’hi 

dirigeixen  i derivar-les als centres escolars corresponents. 
 

L’Oficina Municipal d’Escolarització treballa amb estreta 
col·laboració amb l’equip del Pla de Gestió de la Diversitat de 
Manlleu i en coordinació amb la Inspecció d’Ensenyament. 
 
 
OFICINA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (OPE) 
L’OPE de Manlleu disposo de dos tipus de serveis diferenciats: 
 
● Servei d’orientació, formació i inserció laboral: és un 

servei integral d’ocupació. L’objectiu principal és oferir, a les 
persones que s’hi adrecen, les eines necessàries per poder 
trobar i mantenir el lloc de treball a través de la formació, la 
informació i la intermediació laboral. Per aconseguir això es 
realitzen les següents tasques:  

● Proposta de cursos de formació destinats tant a gent 
que està a l’atur com a persones actives que volen 
reciclar-se. 

● Disseny d’itineraris professionals. 
● Gestió d’ofertes i demandes de lloc de treball: borsa 

de treball pròpia.  
● Programes: Plans d’ocupació, tallers d’ocupació, 

escola taller, atenció a usuaris amb dificultats 
d’inserció. 

● Sessions informatives d’acollida per a nouvinguts, 
dones, aturats de llarga durada... 

 
● Servei d’empresa: l’objectiu d’aquest servei és treballar 

per a la planificació estratègica territorial i per al 
desenvolupament econòmic del sector empresarial 
emergent i existent a Manlleu i la seva àrea d’influència. Les 
línies d’actuació són:  

● Realització i coordinació d’estudis econòmics i 
sectorials. 

● Promoció de l’esperit emprenedor. 
● Desvetllament de noves activitats emergents. 
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● Suport, informació i assessorament per a la creació 
de noves empreses. 

● Potenciació de la cultura emprenedora. 
● Suport, informació i assessorament per a les 

empreses existents que formen el teixit empresarial. 
● Potenciació i col·laboració amb les associacions i 

entitats relacionades amb el món empresarial.  
 
 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
Els serveis socials d'atenció primària són el conjunt d'accions 
professionals que tenen per objecte promoure els mecanismes 
per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i 
grups socials, especialment, si es troben en situació de risc o 
d'exclusió social, amb l'objectiu de millorar el benestar social i 
afavorir la integració de les persones. Les seves funcions són: 

 
● Detecció i prevenció de situacions de risc social o 

d'exclusió. 
● Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les 

necessitats socials del municipi. 
● Informació, orientació i assessorament. 
● Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o 

grups. 
● Gestió de serveis d'atenció domiciliària (SAD Manlleu, 

Teleassistència Domiciliària i Transport urbà).  
● Gestió del Servei d'Estada Temporal. 
● Gestió del Servei de Centre Obert Tripijoc. 
● Gestió del Casal d'Avis Municipal. 
● Tramitació i seguiment de programes i prestacions 

socials.  
● Treball social comunitari: projectes d'intervenció social 

comunitària i suport a entitats socials sense ànim de lucre.  
● Tramitació de propostes de derivació als serveis socials 

d'atenció especialitzada.   
 

 
OFICINA D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALS 
IMMIGRANTS (OFIM) 
La finalitat del servei és informar, gestionar i fer els tràmits 
pertinents en relació a temes legals i de documentació en 
matèria d'estrangeria. El servei, gestionat pel CITE, és gratuït i 
de caràcter públic i  l'àmbit d'actuació és Manlleu. 
 
 
 
OFICINA DE CATALÀ DE MANLLEU 
L'Oficina de Català de Manlleu ofereix dos serveis: el servei 
d’assessorament lingüístic i el servei de formació en llengua 
catalana a tota la població. Aquests serveis inclouen:  
 
● Servei d'assessorament. 
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● Informació sobre recursos lingüístics. 
● Atenció de consultes lingüístiques. 
● Atenció de consultes sobre drets lingüístics. 
● Revisió de textos breus. 
● Normalització de models de documents a  particulars, 

empreses, organitzacions i ens locals 
● Cursos de català. 
● Cursos presencials, a distància i en CD-ROM, amb 

certificació oficial. 
● Cursos generals per a l'aprenentatge de la llengua: nivell 

bàsic, elemental, intermedi, de suficiència i superior. 
● Cursos específics per a l'aprofundiment i el 

perfeccionament: llenguatges d'especialitat, formació a 
mida per a col·lectius, etc. 

● Cursos d'acolliment lingüístic per als col·lectius 
d'immigrants. 

 
 
AULA DE FORMACIÓ D’ADULTS MIQUEL MARTÍ I POL 
L’objectiu de l’Aula de Formació d’Adults és atendre les 
necessitats educatives de la població, principalment en l’àmbit 
de la formació bàsica i en l’àmbit sòciocultural, d’acord amb les 
demandes constatades. L’oferta formativa de l’Aula és la 
següent:  
 
● Formació bàsica:   

● Lectura i escriptura en català i castellà 
● Certificat Escolar (Cultura general) 
● Iniciació a la Informàtica  
● Iniciació artística 
● Tallers de Comunicació per a persones estrangeres 

(Llengua bàsica - català/castellà - i cultura) 
● Pràctiques de vida quotidiana. Curs funcional per a 

persones amb dificultats de comprensió.  
 
● Preparació per l'Accés a Cicles Formatius de Grau Mig 
 
● Graduat Escola de Secundària, 1 r. nivell 
 
● Activitats sòcioculturals: grups de lectura, xerrades, 

visites a institucions i exposicions, intercanvis de 
coneixements, tertúlies, elaboració d'exposicions, 
col·laboració amb entitats de la població.  

 
 
CAP MANLLEU 
L’atenció primària de salut són els serveis sanitaris més 
propers per resoldre la majoria dels problemes de salut. Els 
professionals de l’equip d’atenció primària atenen d’una 
manera personalitzada i continuada, oferint amb la màxima 
confiança i professionalitat una atenció sanitària de qualitat. Els 
serveis que s’ofereixen són: 
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● Per als nens i les nenes: 

● Visites pediàtriques al centre i al domicili. 
● Seguiment del nen sa amb els programes de 

vacunacions i salut bucodental. 
 

● Per als adults: 
● Visites del metge de família al centre i al domicili. 
● Visites d’infermeria al centre i al domicili. 
● Seguiment de les malalties cròniques (diabetis, 

hipertensió, etc.). 
● Programa d’atenció domiciliària. 
● Atenció odontològica. 
● Atenció comunitària. 
● Activitats preventives. 
● Planificació familiar, seguiment de l’embaràs, 

prevenció oncològica, prevenció i tractament de les 
malalties de transmissió sexual. 

 
● Atenció urgent: 

● Atenció al centre. 
● Atenció a domicili.  

 
 

OFICINA D’HABITATGE DE MANLLEU 
L’objectiu de l’Oficina d’Habitatge de Manlleu és donar un 
servei d’informació i assessorament sobre habitatge adreçat a 
la ciutadania de Manlleu. L’oferta de serveis de l’Oficina són els 
següents:  
 
● Parc Públic d’Habitatge. 
 
● Informació, assessorament tècnic i tramitació d’ajuts en     

matèria de Rehabilitació. 
 
● Cèdules d’Habitabilitat. 

 
● Gestió de la Borsa d’Habitatge i de la Borsa Jove 

d’Habitatge. 
 

● Informació i gestió de les actuacions en matèria 
d’habitatge del Pla d’Intervenció Integral del Barri de l’Erm. 

 
● Altra informació i assessorament relacionat en habitatge. 
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Altres serveis municipals del PRAM 
 
Existeixen altres serveis municipals que, tot i no pertànyer a la 
xarxa bàsica, també participen en el PRAM i estant incorporats 
al Catàleg de Serveis: 
 

● Oficina Municipal de Turisme 
● Registre General 
● Defensor del Ciutadà 
● Serveis Territorials 
● Serveis Econòmics 
● Àrea de Cultura 
● Policia Local. Oficina d’Atenció al Ciutadà i Central de 

Comunicacions 
● Punt d’Informació Juvenil Si-Dral 
● Biblioteca Municipal de Manlleu 
● Pavelló Municipal de Manlleu 
● Piscina Municipal 
● Centre Obert Tripijoc 
● Centre Cívic 
● Deixalleria Municipal del Verdaguer 
● Museu Industrial del Ter (MIT)  
● Hospital de Sant Jaume 

 
 
 
Serveis ciutadans 
 
Per tal que el PRAM tingui realment un abast local, també 
incorpora els serveis que ofereixen les entitats i organitzacions 
ciutadanes que intervenen en els processos de recepció i 
acollida de la població nouvinguda i que participen de la 
Comissió Ciutadana del PRAM: 
 

● Coordinadora d’Entitats del Barri de l’Erm. Programa 
Fem Barri 

● Associació d’Osona per la Pau –Jameiat Essalam 
● Associació per a la Solidaritat i el Desenvolupament 

dels Emigrants a Manlleu (Osona) 
● CITE – CONC 
● AMIC – UGT 
● Càritas Sant Pau/Gràcia 
● Càritas Santa Maria 
● Comunitat Musulmana de Manlleu 
● Església Evangèlica Baptista 
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Mecanismes 
de 
seguiment i 
avaluació 
del PRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els mecanismes previstos per tal de realitzar el seguiment de 
les accions s’integren en els recursos i espais de participació 
del Pla de Gestió de la Diversitat de Manlleu:  
 
La direcció política s'estableix a partir de l’Alcaldia i de  la 
Comissió Política del PGDM, constituïda pel cap de grup de cada 
partit polític amb representació al consistori. Les funcions 
d'aquesta Comissió són consensuar les línies estratègiques 
d'avanç, establir els objectius específics que cal desenvolupar 
en el període que es determini i fer l'avaluació global del 
Programa. 
 
La direcció executiva l’assumirà la Xarxa de Recepció i 
Acollida de Manlleu, integrada per serveis municipals, 
d’administracions i organismes públics implicats en l’atenció a 
les persones i la promoció del territori. Serà la responsable 
d’executar i gestionar el PRAM d'acord amb les línies 
estratègiques aprovades en plenari municipal.  

 
La direcció participativa s'emmarca en els mecanismes de 
participació de Manlleu, concretament a partir de la Comissió 
Ciutadana pel PRAM, integrada per les entitats i col·lectius 
ciutadans més directament vinculats a la recepció i acollida de 
persones nouvingudes. Aquesta Comissió tindrà funcions 
consultives, seguirà el desenvolupament i l'execució del PRAM i 
elaborarà recomanacions i propostes per a la seva aprovació 
als òrgans de participació pertinents. 
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La dinamització de la Xarxa de Recepció i Acollida l’assumirà 
la coordinadora del PGDM, a qui correspondrà dur a terme les 
funcions de planificació i programació, la convocatòria i 
dinamització de la Xarxa.  

 
El PRAM, tanmateix, preveu la realització d’una avaluació de 
caràcter anual, assessorada pel Servei de Polítiques de 
Diversitat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, i orientada 
a revisar el grau de compliment dels objectius marcats en el 
Pla de treball.  
 
L’avaluació del PRAM haurà de partir dels objectius marcats en 
el pla de treball anual, té per objecte validar el grau 
d’acompliment dels acords i haurà d’incloure indicadors relatius 
a: 
 
 Necessitats: referits al volum, perfil sociològic i tipus de 

necessitats que planteja la població nouvinguda en el seu 
moment d’arribada a la ciutat.  

 
 Impacte: referits a la capacitat real del PRAM per incidir en 

la millora de les condicions en què es produeix la recepció i 
acollida de la població nouvinguda.  

 
 Satisfacció: referits a la percepció de la població nouvinguda 

sobre la seva experiència en la utilització dels serveis de la 
xarxa de recepció i acollida.  

 
 Procés: referits a la coordinació  permeten fixar objectius 

referits a elements especialment importants de la producció 
del servei que poden afectar la qualitat i eficiència.  

 
 

 
 

 
 


