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El treball conjunt dels equips i la cooperació publicoprivada 
afavoreix la creació de projectes transversals

PROJECTES ESTRATÈGICS I TRANSVERSALS

ASPPE
› Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de 
Manlleu i àrea de relació territorial

› Pla educatiu de ciutat (PEC)

› Estratègia Innovadora pel Desenvolupament 
Local – Manlleu Quatre

› Pla d’acció per promoure una ocupació de qualitat

› Projecte de nous estils de relacions a l’ASPPE

› El passeig del Ter com a element estratègic territorial

› Pla d’acció en economia social i solidària

› El catàleg d’activitats educatives per als centres

› Estratègies de futur per al desenvolupament del 
comerç local

EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
› Escola esportiva municipal

› Projecte Futbol Net

› Projecte extraescolars amb Xarxampa

CULTURA I OPE
› Manlleu Galeria d’Art (MGA)

› Viu Manlleu

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ 
I OPE
› Manlleu Programa A Manlleu fem xarxa

› Programa Passi per caixa

EDUCACIÓ, OPE I JOVENTUT
› Espai de Noves Oportunitats

› Orientació acadèmica professional

› Centre de formació Integral en l’àmbit sociosanitari

› Centre de formació integral en l’àmbit de les 
tecnologies

› CuEmE: Cultura emprenedora a l’escola

EDUCACIÓ, BIBLIOTECA I OPE
› Servei de Feinateca – recerca de feina

› Foment de la lectura

PARTICIPACIÓ I EDUCACIÓ
› Consistori Infantil

› Consell d’adolescents

MANLLEU MITJANS DE COMUNICACIÓ I 
EDUCACIÓ
› Programa Manlleu Educa
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Estem al costat d’entitats, associacions i col·lectius. 
Coordinem i programem activitats culturals

CULTURA

ACTIVITATS I SERVEIS

› Col·laborem amb entitats, associacions i col·lectius 
mitjançant la formalització de convenis amb aportació 
econòmica.

› Donem suport a la cessió, el lloguer i l’ús dels 
equipaments i instal·lacions municipals amb materials 
i infraestructures i amb la difusió d’activitats en mitjans 
locals i comarcals.

› Gestionem instal·lacions i equipaments com: Teatre 
Municipal, sala d’exposicions i jardins de Can Puget.

› Coordinem l’agenda cultural. Fomentem, promocionem 
i promovem activitats i esdeveniments de caràcter 
cultural i ludicofestiu.

Projecte de proposta per al desenvolupament 
del pla d’activitats per la posar en valor 
el sector cultural i turístic de la ciutat de 
Manlleu, a través del Serpent de Manlleu, 
elaborat per Més Viatges

DESTACAT

14
convenis signats

146
activitats culturals

entre exposicions, espectacles de 
teatre, concerts, fires, projeccions...

amb entitats i associacions culturals

EXPOSICIONS

9 exposicions

SALA D’EXPOSICIONS DE CAN PUGET 

· 1.381 persones 

EXPOSICIÓ: El MMM, 10 anys amb la 
ciutat, el barri i la gent

A partir del mes d’abril i amb motiu del 10è 
aniversari del Mercat Municipal de Manlleu: 
fotografies de gran format al carrer.

TEATRE MUNICIPAL

52 activitats
· 15 de teatre
. 21 de música
. 2 de dansa
. 6 de cinema
. 8 d’altres temàtiques

MANLLEU FILM FESTIVAL

2.900 € en premis
· 2 premis de 1.000€, 1 de 500 € i 1 de 400€

1.320 espectadors

Nova categoria de premis atorgada pel Jurat Jove

35 activitats
durant el mes de juliol

Inauguració de l’Espai memorial en record dels 
manlleuencs deportats a Mauthaussen als 
Jardins de Can Puget
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LA PRIMAVERA (EN)CANTADA FIRA DEL LLIBRE I 
DE LES FLORS

XXVII PREMI DE NARRATIVA 
CIUTAT DE MANLLEU

54
obres presentades 

XXXIX CONCURS DE 
PINTURA RÀPIDA

17
participants

CICLE GAUDÍ. ACADÈMIA DEL 
CINEMA CATALÀ

11
pel·lícules 
projectades

526
assistents

30
activitats

58ena
edició

32
paradistes

MANLLEU PORTA CUA

Instal·lació d’un piano a la 
plaça Fra Bernadí 

Concurs Internacional de Música 
Maria Canals

CALENDARI MANLLEU 2022

2.000
unitats impreses
Treball conjunt del 
servei de Cultura 
de l’Ajuntament de 
Manlleu i el Grup 
Fotogràfic Manlleu

FESTA MAJOR

10 activitats

FES-TE JOVE 

23 activitats

FESTA MAJOR  

3 activitats

FESTA DEL SERPENT  

Temàtica: L’esport a Manlleu
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4
publicacions

23.779
visitants
. 2.024 individuals
. 957 en grup
. 11.634 acció educativa
. 3.311 activitats pròpies
. 2.572 activitats acollides

12
projectes de recerca i documentació

4.553
seguidors (+255)

14.537
seguidors (+780)

4.453
seguidors (+578)

1.364
seguidors (+591)
. 65.160 
visualitzacions
. 36 vídeos de 
nova producció

75
activitats
. 622 sessions

. 23 activitats

. 944 participants

› Sistemes naturals 
d’Osona

DESTACAT

. 38 activitats

. 406 participants

› Els diumenges a la vora 
del Ter

. 10 activitats

. 776 participants

› Cinema etnogràfic

. 7 activitats

. 121 participants

› INvisibles

. 13 sessions

. 349 espectadors

. 6.513 visualitzacions de la 
docusèrie

› Novè 2a

DESTACAT

. 19 sessions

. 496 participants

› Esperit del Ter

7
exposicions 
temporals
. 5 de producció pròpia

. 3.531 visitants

› Ocellots del Ter. Els 
ocells del Ter de Manlleu, 
d’Instagram al Museu

DESTACAT

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

39.383
visites web (-82.152)

museudelter.cat

19.672.262
visites web (-12.418.518)

coneixelriu.cat
Al Museu del Ter posem al centre de 
la nostra actuació la participació i la 
implicació de la ciutadania, l’educació, 
la inclusió social, l’accessibilitat, la 
igualtat de gènere, la democratització 
de la memòria, la sostenibilitat i la 
conservació del medi
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Facilitem l’accés a tot tipus de 
coneixement

Fomentem l’aprenentatge al llarg de la vida i el gust per 
la lectura a tots els públics i a totes les edats.

SERVEIS A L’EQUIPAMENT

El servei de Biblioteca està gestionat per l’Ajuntament 
de Manlleu amb el suport de la Diputació de Barcelona.

OBJECTIUS 2021

› Reformar l’Espai Contijoch per conservar-hi i consultar 
el fons de vinils de Ràdio Manlleu.

› Organitzar un grup d’usuaris i usuàries que 
regularment facin recomanacions de lectura via 
podcast. Coordinar amb Ràdio Manlleu la creació d’una 
secció fixa per emetre aquests podcasts: Pessic de 
llibres.

› Redefinir l’oferta de visites escolars.

› Fer una campanya de trucades a les persones usuàries 
majors de 70 anys que no han tornat després del 
tancament per COVID i oferir-los si cal servei a domicili.

SERVEIS I FONS ESPECIALS

› Suport de lectura a l’aula: préstec de lots de llibres a 
les escoles

› Bosses de contes per treballar la igualtat de gènere a 
les escoles

› Préstec a domicili per a persones amb dificultats de 
mobilitat

› Fons fotogràfic Carles Molist accessible des de la 
Memòria Digital de Catalunya 

› Fons fotogràfic de la Biblioteca Municipal accessible 
des del Trencadís (XBM)

› Hemeroteca local digitalitzada accessible des del 
Trencadís (XBM)

› Fons de discos de vinil de Ràdio Manlleu

LA BIBLIOTECA EN XIFRES

282 dies de servei
1.422 hores de servei

4 persones
. 2 bibliotecàries
. 2 auxiliars tècnics

49.774 documents
. 93 subscripcions de revistes i diaris 

27.944 documents prestats
1.966 són documents virtuals

8.121 usuaris/àries de préstec

30.936 visites
. 7.983 usuaris/àries inscrits/es 
(+272 respecte al 2021)

2.656 connexions a Internet
. 1.164 a Internet I+
. 1.492 wifi

4.000 assistents
en 347 activitats de dinamització cultural 
i formatives

926 alumnes
en 45 visites



17  |  BIBLIOTECA  |  CULTURA

13.319
visites web i blogs propis 
(+4.830)

956 
visites a la Biblioteca 
virtual (-1.294)

bibliotecamanlleu.cat

1.045
seguidors (+51)

713
seguidors (+8)

1.833
seguidors (+101)

57
subscriptors (-21)

Diferència respecte de la xifra de l’any anterior

ACTIVITATS QUE ES FAN A LA 
BIBLIOTECA

› Clubs de lectura (3 a la Biblioteca i 1 a la Llar 
Residència Manlleu)

› L’Hora del conte

› Activitats en format híbrid (presencial/virtual)

› Exposicions i aparadors culturals

› Visites escolars i organitzades

› Laboratori de lectura d’estiu

› Serpent de llibres per a fomentar la lectura entre els 
alumnes de 1r i 2n d’ESO

› Projecte Faig de La Salle Manlleu: inventari de vinils 
i audició

› Projecte Lecxit (Lectura per a l’èxit educatiu): suport a 
la lectura a alumnes de primària amb l’ajut de voluntaris

› Presentacions de llibres amb els autors

› Vespres malgastats (conversa amb poetes)

› Foment del fons local

› Bibliolabs: tallers d’experimentació

› Projecte de reforç de la lectura, coorganitzat amb 
l’Oficina de Català de Manlleu

› Col·laboracions a mitjans de comunicació locals (Ràdio 
Manlleu i El Ter)

› Pessic de llibres: podcast de recomanació de lectures 
fet per usuaris

Espai de lectura i d’activitats culturals i 
formatives per a totes les edats



Des de l’Àrea donem les gràcies als 
ens següents per la col·laboració 
tècnica i econòmica, la qual ha fet 
possible les accions recollides en 
aquest document.


