Oficina Jove del Bages.
C/Sant Blai, 14. Espai Joan Amades. 08243 Manresa
93. 877 13 60 / bages@oficinajove.cat

ALLOTJAMENT PER A JOVES A MANRESA i CATALUNYA
Per a la teva recerca d’allotjament a Manresa hi ha varies possibilitats:
1. ANUNCIS DE PARTICULARS. Els trobaràs penjats a :
·

La web de la Oficina Jove del Bages www.oficinajove.cat/bages

·

A les zones properes on s’imparteixen estudis universitaris UPC, FUB i Joviat

·

Tauler d’anuncis de la Biblioteca Pública El Casino situada al Passeig Pere III

·

Publicitat Clarena (prop de la Plaça Sant Domènec).

2. RECERCA A LA PREMSA LOCAL. Als diaris Regió7, i a publicacions com El divendres, ...
3. RECERCA EN IMMOBILIÀRIES Us podem facilitar una relació d’immobiliàries locals.
4. RESIDÈNCIES D'ESTUDIANTS

RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA DE MANRESA
Av. Universitària, 12. 08242 Manresa
Podeu reservar la vostra plaça a partir del dilluns 16 de maig a través del
web: http://www.visoren.es/ca/residencias/detalle/63/
TARIFA BÀSICA
Inclou lloguer, mobiliari i serveis comuns en un contracte de 10 mesos
Habitatge compartit 2 persones

240,91 €/mes

Habitatge individual
+IVA 10%
SUMINISTRES
Es paga una quota fixa mensual amb regularització a data 30 de juny segons consum
individualitzat per cada habitatge.

429 €/mes
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Habitatge compartit
Quota fixa aigua per persona

8 €/mes

Quota fixa electricitat per persona

12 €/mes

Quota fixa climatització i ACS per persona

18 €/mes

+IVA 21%

Habitatge individual
Quota fixa aigua per persona

12 €/mes

Quota fixa electricitat per persona

23 €/mes

Quota fixa climatització i ACS per persona

30 €/mes

+IVA 21%

TARIFES SERVEIS OPCIONALS
4 neteges setmanals de l’habitatge (excepte cuina i finestres) al mes

39 €/mes

4 entregues de llençols i tovalloles al mes

34 €/mes

1 Neteja de l’habitatge (excepte cuina i finestres)

14 €/mes

1 Entrega de llençols i tovalloles

11 €/mes

Lloguer de sofà

15€/mes

Lloguer de TV
Plaça Aparcament

9€/mes
60€/curs

+IVA 10%
Tots els mobles o aparells de lloguer s’han de contractar durant el mes de setembre i el lloguer és
obligatori per l’any complet, per tant no es poden contractar per dies o mesos.
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5. RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS (INTERNAT) JOVIAT

Tel. 93.875.41.78 Gemma Guerra,directora
Muralla Sant Francesc,39 (Manresa)
Els dilluns, o bé el primer dia després de cada festa, la Residència s’obre de 7:30 a 9:00 del matí
per poder-hi deixar l’equipatge. Els divendres, o bé el dia abans de festa s’obre de 15:00 a 18:00
per poder-lo recollir.
La Residència és oberta a nois i noies a partir de 10 anys que estudien a l’Escola Joviat en els
diferents ensenyaments que imparteix.
Per a més informació :
http://www.joviat.com/cat/ensenyaments_esportius/funcionament_residencia.pdf

La Residència a l'estiu resta oberta a entitats, grups i organitzacions que realitzen estades per
setmanes o mesos fora de l'entorn habitual.
Per a informació del servei d'estiu: secretaria@joviat.cat o al 93 875 41 78
6.PROGRAMA D’ALLOTJAMENT GRATUÏT.
Programa destinat a persones grans que es valen per si mateixes i que poden oferir una
habitació, i a estudiants que tenen la residència habitual fora de Barcelona i necessiten
habitatge mentre cursen estudis universitaris.
Aquest programa es basa en fomentar la solidaritat, el coneixement i l'ajuda mútua entre dues
generacions.
Va adreçat;
·

Persones grans: de més de 65 anys en bon estat físic i psíquic, i que disposin d'una casa
en condicions d'habitabilitat.

·

Estudiants: menors de 35 anys, matriculats a la universitat, no residents a Barcelona i
sense contracte de treball.

Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona / Drets Socials

Trobaràs tota la informació a www.jove.cat, concretament a l’apartat d’Habitatge i Allotjament
per a estudiants o https://is.gd/awR4Bb

Oficina Jove del Bages.
C/Sant Blai, 14. Espai Joan Amades. 08243 Manresa
93. 877 13 60 / bages@oficinajove.cat

7.FÒRUM SA
Oficina local d’habitatge i rehabilitació. Realitza un servei de Borsa Jove d’Habitatge, per joves
entre 18 i 35 anys, amb característiques específiques. Cal tenir en compte que el procés és lent.
Pots trobar tota la informació i els documents que cal presentar a: www.forumsa.cat
Plaça Immaculada, 3 baixos - 08241 Manresa - Telèfon: 93 872 56 01 - Fax: 93 872 72 56
Correu electrònic: forum@forumsa.cat

8.PÀGINES WEB
·

http://casas.trovit.es/compartir-piso-manresa a Ofertes de pisos i habitacions de lloguer.
Trovit, buscador de pisos i habitacions de lloguer a Manresa i altres poblacions. Trovit el
buscador d’anuncis d’immobiliària,motor, feina,productes i allotjament vacacional.

·

www.compartir-habitatge.net: Hi pots trobar habitatge per compartir. T’has de registrar
per consultar les ofertes i tenir tota la informació.

·

www.habitaclia.com: Portal immobiliari de Catalunya on hi pots trobar habitatges de
lloguer i de compra.

·

www.idealista.com: Portal immobiliari on hi pots trobar habitatges de lloguer i de compra.

·

www.lloguerjove.com: portal amb ofertes de pisos de lloguer, pisos per compartir. Són
anuncis de particulars, has d’enviar un missatge amb un número de referència que el donen
i t’envien per sms el telèfon del propietari.

·

www.habitatgejove.com: agència que gestiona lloguer d’habitatges per estudiants i pisos
per compartir.

·

www.borsalloguers.com : Pàgina del col·legi d’administradors de finques de BarcelonaLleida.

·

www.jove.cat. Web de joventut de la Generalitat de Catalunya. A l’apartat d’habitatge hi
trobaràs informació sobre: Lloguers, compartir pis, comprar, allotjaments per joves...

ALTRES OPCIONS: Penja també el teu anunci (busco pis, busco habitació en pis d’estudiants, ...) a
la cartellera d’habitatge de la Oficina Jove del Bages.

