EIX II. ATENCIÓ A LES PERSONES – FOMENT DE LA CULTURA,
L'EDUCACIÓ I L'ESPORT PER A LA QUALITAT DE VIDA

Compromisos de qualitat:

1. Fomentar la cultura, l’educació i l’esport com a elements essencials de la qualitat de
vida de la ciutadania
2. Fomentar i donar suport al teixit associatiu cultural, veïnal, educatiu i esportiu
3. Programar i organitzar esdeveniments culturals, lúdics i esportius per a la ciutat
4. Fomentar i donar suport a nous projectes culturals, educatius i esportius, propis o de
nous col·lectius
5.

Avançar cap a la ciutat educadora a través del Pla d'Educació de Ciutat (PEC)

6. Dissenyar i implementar el funcionament de la nova biblioteca municipal de Manlleu
com un servei adaptat als nous temps i amb la posada en marxa de nous serveis
adaptats a les necessitats de la ciutadania
7. Impulsar el Museu del Ter (MT), com a ens divulgador i de posada en valor del
patrimoni cultural i natural de la ciutat
8. Repensar i fomentar els mitjans de comunicació locals
9. Treballar per la total escolarització i per l'èxit escolar de l'alumnat, fomentant
l’equilibri escolar i la igualtat d’oportunitats.
10. Fomentar programes d'educació al llarg de la vida
11. Gestionar i millorar els equipaments i els espais esportius de la ciutat
12. Implementar i potenciar programes esportius per a la millora de la salut, treballant
conjuntament amb el Centre d’Atenció Primària
13. Fomentar l'esport en general i l'esport base en particular per la millora de qualitat de
vida
14. Posar en valor els espais públics esportius de la ciutat com a oportunitat
15. Prioritzar les polítiques de joventut en els àmbits de l’educació, l’ocupació i la
integració social

Indicadors de seguiment:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre d’actuacions en l’àmbit de dinamització cultural, educativa i esportiva a Manlleu
Grau de participació en les accions desenvolupades en el marc del foment de la cultura,
l’educació i l’esport
Grau d’execució de les accions del Projecte Educatiu de Ciutat
Posada en marxa de la nova biblioteca municipal
Actuacions anuals executades pel Museu del Ter en l’àmbit de dinamització cultural,
turística, educativa, etc.
Grau de participació en les accions desenvolupades pel Museu del Ter
Evolució de l’enquesta d’audiència dels mitjans de comunicació locals
Percentatge de programació pròpia respecte nombre total d’hores de funcionament de la
ràdio Municipal
Resultats obtinguts en els centres escolars de Manlleu en l’àmbit de les proves de
competències bàsiques
Resultats obtinguts en l’obtenció del graduat en ESO de la població juvenil
Accions desenvolupades adreçades o amb participació de les entitats i clubs esportius
Nombre i grau de participació en activitats esportives de millora de la salut
Grau d’execució de les accions previstes en el Pla d’acció de joventut
Participació i resultats obtinguts en els programes de transició al treball (PTT) per a joves

