Manlleu – 12 d’Abril de 2018

1. Introducció: context territorial i
Àrea de Serveis a les Persones i
Promoció Econòmica (ASPPE) de
l’Ajuntament de Manlleu

#MunicipisESS

Territori
Manlleu, és una població situada a la part central de
la comarca d'Osona, essent el segon municipi més
poblat amb una població de 20.104 habitants, segons
dades del padró de gener de 2017.
El terme municipal ocupa 17,2km², un 1,5% de la
superfície osonenca, i la seva densitat de població és
de1.168,84 habitants per km², fet que el converteix
en el quart municipi més densament poblat de la
comarca.
El riu Ter ha definit els límits de la ciutat i en
caracteritza l’entorn paisatgístic i el seu
desenvolupament urbà. El passat, present i futur de
Manlleu manté una relació directa amb el riu Ter, riu
que ha estat i és testimoni dels avenços i canvis
tecnològics, econòmics i socials.
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Quin és el context territorial?

Context territorial:
Osona/Manlleu

La comarca d’Osona presenta diferents àmbits territorials:
•

Vall del ges, Orís i Bisaura (Torelló)

•

Lluçanès

•

Manlleu i àrea influència (Voltreganès, Roda de Ter i Collsacabra)

•

Zona central de la plana de Vic (Vic)

•

Osona sud (Centelles)

Població

Habitants

Atur

Taxa estrangeria

Manlleu

20.104

15,60% / 1.482

20,55% / 4.132

Torelló

13.877

10,25% / 705

10,59% / 2.235

Lluçanès

6.834

8,40% / 263

4,06% / 296

Vic

43.287

11,68% / 2.670

24,00% / 10.389

Centelles

7.410

10,61% / 370

4,39% / 325

155.641

10,56% / 8.080

13,17% / 20.494

Osona
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Teixit empresarial
Manlleu té un teixit empresarial format per, aproximadament, 1.350 empreses. El nombre d’aquestes, i segons
dades pròpies de 2015, es reparteix per sectors de la següent manera:
Empreses per sector

% nombre d’empreses

Agrícola

4%

Industrial

21%

Construcció

7%

Serveis

39%

Comerç al detall i a l’engròs

29%

Font: www.manlleuempreses.com
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Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

El 2015 l’Ajuntament fa una
aposta de desenvolupament
local integral i de visió més
amplia, creant l’Àrea de Serveis
a les Persones i Promoció
Econòmica

La nova àrea té l'objectiu de treballar el desenvolupament local des d'una perspectiva més àmplia, fent dels serveis de cultura,
d’educació , de joventut , de participació i d’esports part de l'estratègia de desenvolupament, alhora que entenent l'educació i la
formació com un tot i una oportunitat de millora de vida de la societat manlleuenca donades les característiques del nostre municipi.
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L’ASPPE de l’Ajuntament de Manlleu treballa per al desenvolupament econòmic, social i cultural de les
persones, empreses, comerços i entitats de Manlleu i de la seva àrea d’influència territorial.
Treballa a través de serveis, activitats i projectes per al desenvolupament local integral de la ciutadania, la
ciutat i el territori.
Aposta per la innovació pública per millorar les formes d’organització interna i externa de l’administració local i
consolidar una oferta de serveis públics integral, transversal i personalitzada, amb la implicació participativa
tant dels agents institucionals com dels diferents actors socials i econòmics de Manlleu i el territori.

Per a qui i amb qui?
-Ciutadania i visitants

-Centres educatius

-Persones en situació d’atur

-Associacions empresarials

-Treballadors/es en actiu

-Altres administracions

-Emprenedors/es

-Iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS)

-Estudiants

-Comerciants

-Empresari/àries

-Entitats i associacions cíviques, culturals, juvenils,
socials i esportives

-Industrials

#MunicipisESS
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Observatori socioeconòmic Osona (Creacció)
Informe competitivitat + megatendències
(Creacció)
Planificació
innovació
pública
RIS 3estratègica
(Consell Comarcal
+ creacció)
FES Manlleu (coconstruit agents)
Networking
Màrqueting Públic
Nou model atenció emprenedors
eficiència energètica
(Creacció + serveis emprenedoria Osona)
(Consell Comarcal +
Pla acció dinamització econòmica passeig del Ter (Museu del Ter +
creacció)
Assessorament emprenedors (Serveis
urbanisme)
Pla acció eficiència energètica
(teixit
territorials i altres serveis ajuntament
empresarial + urbanisme)
depenen
projecte)
Pla acció NNTT teixit empresarial (MAB
- AEMdel
- teixit
empresarial)
Assessorament industrial
Punt d’aturats
emprenedoria (LAB Manlleu)
Estudi segmentació /Territori
comunicació perfil
Reempresa
Tu pots fer-ho (Creacció + SLO Osona)
Assessorament microempreses comerç
Emprenedoria
Eficiència
Fira gastronòmica porc i
energètica
Carta de serveis
Fàbrica innovació (Creacció + SLO Osona)
cervesa (Sector gastronomia i
Empresa
comerç)
Assessorament microempreses
Fires i mercats
30 plus (Liderat OPE per tots els SLO de la comarca)
Atenció personalitzada aturats, treballadors,
estudiants
Pla
acció
indústria
Premis
Innovacat
Indústria per
Joves per l’ocupació (Consell Comarcal )
Indústria
Ocupació
l’ocupació
Treball als barris (Serveis Socials)
(Taula
d’indústria
+
altres
serveis
Pla acció indústria
Comerç /
ajuntament)
(Creacció)
Pla dinamització comercial
Fem ocupació per joves (16 joves i 16 empreses) Economia
Restauració
Prospecció empreses (Teixit empresarial
Manlleu)

Social i
solidaria

Turisme

Pagesia

Gestió ofertes laborals (teixit empresarial
comarcal)
Pla acció ESS
Plans d’ocupació (Àrees ajuntament)
Emprenedoria social +
teixit empresarial +
Formació ocupacional
ocupació (Xarxa IESS)
Eina de mesura i mapatge comarcal i
Formació contínua
empresarial
Manlleu)
supracomarcal
(Creacció(teixit
+ ripollès
+
garrotxa + moianès)

Xarxa de Municipis d'ESS
(Ajuntaments de Catalunya)

Mercat municipal

Serveis

Badanadal
LAB Manlleu
Aula mercat
(Coconstruit emprenedors empresaris)

Passeig del Ter

Serveis empresarials pagesia

Zona Autocaravanes

PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT
LOCAL / TERRITORIAL

Osona Turisme
(Consell Comarcal)

PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT
SUPRALOCAL
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2. L'Ajuntament i l'ESS a Manlleu

#MunicipisESS

Origen de la línia estratègica de treball
en ESS a l’Ajuntament de Manlleu
• El procés comença el 2014 amb la reorganització interna de les àrees de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica en
l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica (Desenvolupament Local Integral)
Desenvolupament humà local (DHL): procés col·lectiu que emprenen els ciutadans i les ciutadanes d’un territori local per millorar les seves oportunitats, capacitats
i condicions de vida, en un marc de respecte pels drets humans i de sostenibilitat.

• Inici d’un procés d’identificació i connexió d’iniciatives socioeconòmiques existents (Trama Social Comunitària)
• Necessitat d’estructurar i organitzar l’acció municipal en ESS
-Seguiment i suport en la Guia de l’ESS per a l’Administració Local (Diputació de Barcelona)
-Contractació de Labcoop en l’acompanyament i formació tècnica
-Necessitat d’impuls a través de personal tècnic propi especialitzat (AODL ESS)
-Participació de les iniciatives d’ESS (Xarxa d’iniciatives d’ESS de Manlleu)

• Necessitat de finançament
-Projectes Innovadors i Experimentals (SOC) 2015-2016 / 2016 -2017 / 2017-2018
• Repte 2017-2018: que l’ESS esdevingui estratègica a l’ASPPE més enllà del condicionant del Projecte Innovadors i

Experimentals. Objectiu que cada tècnic/a assumeixi i incorpori els valors i principis de l’ESS en la planificació i
desenvolupament de polítiques públiques, projectes i accions en el seu àmbit.
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L’ESS de Manlleu
• VÍDEO RESUM DEL PROCÉS:
https://www.youtube.com/watch?v=qN9ncMIoRaQ

#MunicipisESS

Organització i participació de
persones en ESS
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La xarxa d’ESS de Manlleu
2015-2017
Creació, impuls i dinamització de la XESS
Manlleu. (18 iniciatives participants, amb
intensitats diferents)

2018
Nova proposta de funcionament:
. Proposta d’emancipació de la xarxa i passar a
autogestionar-se
. Creació de la taula d’ESS, espai de coconstrucció
entre les iniciatives i l’Ajuntament
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Proposta de relació Ajuntament – Xarxa/es ESS
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Planificació
estratègica
• 2015 Iniciem el treball amb l’acompanyament de Labcoop i amb la
crida de les iniciatives existents. Aquest el mantenim d’una manera
regular fins 2017
• 2015: El PAM ho anuncia
• 2016: Fòrum Econòmic i Social (FES Manlleu): inclou taula de nova
economia
• 2017: Elaborem el marc d’acció
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3. Àmbits de treball amb participació pública municipal
El rol de l’administració pública
Xarxa de xarxes
Suport a les iniciatives existents
Emprenedoria social
Ocupació
Sensibilització, difusió i comunicació
Formació
Territori
Economia plural

#MunicipisESS

El rol de
l’administració
• Treball de suport i dinamització de l’ESS al territori
• Treball intern de definició i estratègia de quin rol volem / podem jugar
com a administració local
• Accions:
• Guia pràctica per a tècnics no juristes de clàusules socials
• Finances ètiques: impuls de grup local i xerrades
• Intercanvi d’experiències i cooperació entre ajuntament: Hernani, Arbúcies, Cardedeu i
Manlleu. Municipis amb similituds territorials, socials i de projectes.
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Xarxa de xarxes
• Xarxa d’ESS de Manlleu: impuls i suport
• Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària: adhesió
• Xarxa d’actors territorials: identificació

Acte formal de constitució de la XMESS / Ajuntament de Barcelona
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Suport a les
iniciatives existents
•Assessorament i acompanyament en l’activitat empresarial
-Carta de serveis: assessoraments especialitzats en comunicació, forma jurídica, planificació
econòmica financera... entre d’altres, segons necessitats

•Visibilització de les iniciatives:
-Ruta de les iniciatives: producte turístic a Fent País
-WEB ess.manlleu.cat
-Suport en comunicació: web i xarxes socials
-Informació i tramitació d’ajuts d’altres administracions
- Jornada alTERna’t
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Emprenedoria social
• Treball de detecció de necessitats i impuls de nous projectes: Lab
social i el projecte Construïm col·lectivament empreses socials
• Estudi i impuls de nous projectes d’emprenedoria social privats o
d'aprofitament de recursos endògens públics: estació del tren, Biciter,
etc.
• Assessorament i acompanyament en la creació de noves iniciatives:
pagesos forners, SOM CIMS, grup de productors agroecològics, etc.
• Programa REEMPRESA (Col·laboració Ateneu Cooperatiu Catalunya Central)
• Projecte Locals buits per fomentar l’ESS
#MunicipisESS

Ocupació
• Marcs de col·laboració IESS / centres d’educació i formació: accions de
sensibilització entorn l’ESS
• Identificació de competències transversals
• Perfils competencials, eina d’orientació i selecció
• Millora d’ocupabilitat, noves eines d’orientació i assessorament
• Noves eines per a noves necessitats: CV infografies i l’eina de fotollenguatge
• Apropem els joves a la IESS: estades d’alumnes de secundària en iniciatives d’ESS
• Joves i reciclatge (ASPPE + Serveis Socials)

#MunicipisESS

Ocupació
• Projectes d’inserció laboral de col·lectius vulnerables:
• Projecte CAPAÇ-I-TANT : persones amb discapacitat intel·lectual
• Entrellana i totdrap: dones en risc d’exclusió

Dones interessades en el projecte, responsables de Maresmon i tècnica de
l’OPE.
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Ocupació
• Apropem els joves a la IESS: estades d’alumnes de secundària en
iniciatives d’ESS

Imatge d’una de les estades dels alumnes a l’Associació Alba / Sambucus
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Sensibilització, difusió i
comunicació
• Edició de material gràfic relacionat amb la Xarxa d’ESS de Manlleu
• Elaboració de material divers relacionat amb l’ESS
• Presència als mitjans de comunicació propis i externs
• Assistència a fires d’ESS com a membres de la Xarxa d’ESS de Manlleu
• Elaboració de relat i pla de comunicació
• Suport en comunicació i màrqueting a les IESS
• Sensibilització als centres educatius a través del Catàleg d’activitats

educatives pels centres docents de Manlleu
• www.ess.manlleu.cat

#MunicipisESS

Formació
• Formació al personal tècnic de l’ASPPE
• Curs màrqueting a mida per a les iniciatives d’ESS
• Marcs de col·laboració IESS / centres d’educació i formació: accions
de sensibilització entorn l’ESS
-Catàleg d’activitats educatives per als centres docents de Manlleu
-Programa educatiu en ESS – projecte curricular
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Territori
• Detecció i mapeig d’iniciatives d’ESS del territori
- Manlleu Empreses

Vista del mapa interactiu del manlleuempreses / Asppe
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Territori
• Definició d’indicadors d’impacte i avaluació de l’ESS
-Col·laboració amb UVic
-Col·laboració amb la XODEL de la Diputació de Barcelona
-Eina de mesura pròpia: prova pilot

• Informe diagnòstic de l’ESS a les comarques d’Osona i el Lluçanès
• Foment i potenciació del mercat social al territori
-Projecte de col·laboració amb la XES a través del Balanç Social
#MunicipisESS

Economia plural
• Difusió del terme Economia plural
• Jornada d’Economia Circular
• Aplicació de la RSC
-Interna: Diagnosi i pla d’acció a l’ASPPE
-Externa: Campanya RSC (Respon.cat)

Jornada de signatura del manifest de Territoris Socialment Responsables / ASPPE
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Economia plural
• Campanya de compra local i social

Imatge d’un dels 6 vídeos de la campanya promocional / ASPPE

#MunicipisESS

Precs i preguntes
*Per a més informació:
Betlem Parés (Ajuntament de Manlleu) parescb@manlleu.cat
Albert Güell (Ajuntament de Manlleu) guellva@manlleu.cat
93 851 50 22

#MunicipisESS

Moltes gràcies!
info@xmess.cat

