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Durant la primera dècada del s.XXI, coincidint amb

l'onada migratòria de Catalunya, Manlleu va

incrementar un 19% la seva població. L'esclat de la crisi

econòmica va fer decréixer la població fins a l'any 2017

quan s'inicia una nova onada migratòria.

La població de Manlleu va arribar als 20.573 habitants

segons el padró municipal de 2019, d’aquests 10.259

són dones. Un 13.211 (64,22%) d’habitants estan en

edat de treballar.

La projecció demogràfica per Manlleu és de creixement,

arribarà als 22.495 habitants durant el 2033 degut al

creixement de la immigració. El 80% del futur

creixement de la ciutat es produirà per la immigració.
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1. Població



A Manlleu, l'evolució del saldo migratori té un impacte

en el creixement natural que es produeix

aproximadament 3 anys després.

Com més elevat és el saldo migratori, més elevat

serà el creixement natural en els tres anys vinents.

El creixement de població dependrà en gran mesura de

la població estrangera; d'una banda hi ha una tendència

a una nova onada migratòria i per altra banda la

natalitat és més elevada en aquest col·lectiu.

Aquest fet provoca que Manlleu sigui una ciutat jove.

Actualment la ciutat té un 18,21% de la població amb 15

anys o menys, mentre que Osona i Catalunya tenen un

17,37% i un 16,31% respectivament.
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1. Població

En relació a la població envellida, a Manlleu, el 17,57% té

65 anys o més; mentre que Osona i Catalunya és un

17,88% i un 18,80% respectivament.
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1. Població

A causa de les onades migratòries, la taxa

d'estrangeria a Manlleu de l'any 2019

(22,8%), que inclou la població amb

nacionalitat estrangera nascuda o no a

Catalunya, és superior a la osonenca

(15,29%) i a la catalana (15,11%). Ara bé, el

percentatge dels nascuts a Catalunya amb

nacionalitat espanyola (61%) és similar a la

mitjana catalana, però inferior al

percentatge d'Osona (72%).
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2. Mercat de treball

A Manlleu l’atur, a tancament del 2019, va ser de

1.377 persones. El qual suposa una disminució

de l’atur respecte períodes anterior. S’ha

experimentat una reducció de l’atur més

important que Osona i Catalunya. Tot i així la

taxa d’atur (14,13%) és més elevada que

Osona i Catalunya, la qual té una forta

relació amb l’atur estranger (31,53%).

Com s’observa al gràfic, la caiguda és cada cop

menor, a partir del 2017, l’atur es redueix de

forma més lenta. El que podria ser indicador de

proximitat a una nova desacceleració

econòmica.
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2. Mercat de treball

A Manlleu, destaquen les dones, els majors de 55 anys i els estrangers, com els tres col·lectius que presenten unes

taxes d’atur més elevades respecte a la resta de col·lectius.
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2. Mercat de treball

La contractació a Manlleu ha crescut, tot i que

encara un 77,31% d’aquesta és temporal.

En l’últim període de 2019, la contractació

indefinida va caure un 1,97%, mentre que la

contractació temporal va créixer un 3,83%.

El màxim històric de contractació indefinida es

va produir abans de la crisi econòmica del

2008, i encara no s’ha superat. Mentre que

actualment les empreses de la ciutat han

arribat al màxim històric de contractació

temporal, molt superior al que es va produir al

2006 amb el boom de la construcció.
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3. Activitat econòmica

Actualment Manlleu és la segona ciutat amb més

llocs de treball de la comarca, amb 5.285, després de

Vic a força distància amb 23.516, i seguida de Gurb amb

4.540.

És la 19a ciutat amb més % de llocs de treball assalariat

(73,9%) i manté un saldo de llocs de treball negatiu, és a

dir, a Manlleu hi viuen més treballadors que llocs de

treball a les seves empreses (-33,2%).

Manlleu està especialitzada en les activitats relacionades

amb l’electricitat i electrònica, el comerç i els serveis

socials.
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3. Activitat econòmica

La ciutat de Manlleu va acabar l’any 2019 amb

un 1,9% menys de llocs de treball que l’any

anterior. Des de l’any 2018 que la ciutat decreix

en llocs de treball.

Aquesta variació negativa de llocs de treball

és una mala notícia per la ciutat, ja que

cada cop va reduint més el seu teixit

empresarial. Cap cas a la comarca és

equiparable a l’evolució econòmica de Manlleu.

Pràcticament no va tenir recuperació

econòmica durant el 2015 i el 2017, mentre que

la resta de la comarca va tenir un creixement

accelerat.
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3. Activitat econòmica

En termes generals, la ciutat de Manlleu no avança al mateix ritme que el d’Osona i Catalunya en generació de

riquesa per activitat econòmica.

Decreix la producció mitjana per empresa, aquesta encara s’està molt per sota de la mitjana catalana ja que en termes

generals decreix la producció mitjana per treballador a causa del tipus de contractació que s’ha generat en aquest

darrer període.
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4. Renda i pobresa

La renda per habitant del 2017 va ser de

11.056€, un 4,3% superior que l’any anterior,

encara que inferior a la renda per habitant de

Osona tot i experimentar un creixement més

elevat.

La renda de les famílies prové un 21% de las

pensions i un 59,7% del salari.

Manlleu destaca per ser una ciutat de rendes

mitjanes i baixes.
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4. Renda i pobresa

A Manlleu hi ha 2.316 persones que declaren menys de 12.020€ anuals i 212 persones que declaren més de

60.101,21€. També hi ha un hi ha un 33% menys de declarants que la mitjana d’Osona de més de 60.101 € que la

mitjana d'Osona i aquest declaren de mitjana 81.080,67€.
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4. Renda i pobresa

La taxa de pobresa de Manlleu és molt superior a la mitjana d’Osona, però similar a la catalana. El 21% de la

població de Manlleu està sota el llindar de la pobresa, especialment la població estrangera (57,7%) i els menors de 18

anys (34,7%). La comarca d’Osona presenta una taxa de pobresa del 13%.
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5. Indicadors de posicionament comarcal 


