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CONSELL DE LA PAGESIA DE MANLLEU           Acta   49 

 
 
Data: 8 de maig de 2014 a les 12h   
Lloc: Sala de reunions, OPE. 
 
 
ASSISTENTS:   
 
Consell de la Pagesia: Jordi Camps, Pep Molist (en representació del seu germà), 
Ramon Estrada i Agustí Prat. Excusa l’assistència en Josep Molas.  
 
Ajuntament de Manlleu: Josep Masnou, Dolors Colom. Excusa l’assistència la Betlem 
Parés, nova responsable de promoció econòmica.  
 
També assisteixen la Tristana Vall-llosada, en Pau Parés i l’Enric Vilaregut (tots tres 
pel POUM), en Joan Font i la Joana Sureda (per les JTFR). 
 
 
ACTA: 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.  
S’aprova l’acta de la reunió del 15 de gener de 2014. 
 
2. Resultats del procés de participació relatiu a la modificació de la normativa 

en sòl no urbanitzable  
Assisteix la Sra. Tristana Vall-llosada, arquitecta municipal, per explicar-ho i recorda 
que la revisió es va iniciar per corregir disfuncionalitats amb el POUM i seguint varis 
criteris: 

 Mantenir criteris i adaptar-los a l’orografia. 

 Permetre adaptar les explotacions a les normatives actuals i futures. 

 Corregir el POUM i adaptar-lo a la realitat. 
 
De les 55 cartes enviades, han participat més de 30 explotacions. Cal dir però que s’han hagut 
de fer força recordatoris per telèfon i a molta gent la convocatòria se’ls havia passat per alt.  

 
Comenta alguns dels principals canvis, que poden ser d’interès pels assistents. Per 
exemple, que la nova normativa és més permissiva pel què fa a les tanques per 
delimitar les explotacions i que preveu situar a la clau 21 (adjunta a la 20d) futures 
construccions per a l’emmagatzematge i/o tractament de purins. 
 
S’obre un torn de paraules i sorgeixen les següents qüestions:  

- Es considera excessiu el fet que no es pugui construir a menys de 15 m a 
banda i banda dels camins. Es proposa que es redueixi a 7 metres des de l’eix 
central del camí. 

- Es considera limitant la llargada màxima de 50 m de les naus, sobre tot per 
algun tipus de bestiar. S’admet el comentari i es planteja d’afegir la possibilitat 
de superar-los amb un pla especial.   

- Es demana si dins la clau 20d s’hi admeten noves vivendes. L’arquitecta 
confirma que sí, sempre i quan es respecti la normativa superior (TRLUC) i les 
prioritats de la revisió del POUM.   

 
En aquest moment la Sra. Tristana Vall-llosada abandona la reunió. 
 
3. Jornades Tèniques Fira de Reis.  
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Es repassa l’informe de valoració de les JTFR 2014 i, de cara a la propera edició, es 
fan aquests comentaris: 

- Cal controlar millor l’horari.  
- Garantir que les jornades acaben a les 14h havent permès un espai per al 

debat. 
- Donar els premis a última hora per evitar que l’alumnat abandoni les jornades 

després del l’acte de lliurament.  
- Si seria convenient canviar el format, per exemple, plantejar-ho com a debat 

amb un expert i no com a jornades. 
 
Pel què fa a possibles temàtiques per la propera edició, es planteja: 

- Canvis en els diferents sectors: sector porcí: genètica i alimentació (orientada al 
benestar i a la reducció de purins). Sector boví: fresat del jaç calent.  

- Purins. 
- Benestar animal: on som? Valoració dels diferents sistemes d’alimentació.  
- Ús racional d’antibiòtics, alternatives (salmonel·les, virus, bioseguretat). 

 
Després de parlar-ne una estona, sembla que el tema que més pot interessar són els 
purins. Es comenta que l’IQS està desenvolupant un sistema per desnitrificar les 
aigües i que la UdG va molt avançada en I+D de purins (en Pau Parés comenta sobre 
un professor). Les jornades s’estructurarien així:  

- Una ponència marc (40 minuts), d’un expert i coneixedor de la situació i dels 
diferents tractaments (ex. professor de la UdG). 

- Espai per a preguntes.  
- Taula rodona d’experiències dels diferents tractaments. 
- Debat amb un expert, limitat a 20-25 persones (el debat seria en un altre 

horari/dia i substituiria la visita tècnica complementària).   
 
4. Premis a estudiants de l’àmbit agroalimentari.  
Es proposa de variar el sistema de premis, enfocant-ho més cap a projectes reals i no 
pas a projectes acadèmics excel·lents. Els canvis s’acabaran de concretar a nivell 
tècnic entre BBVA i l’OPE en els propers dies.  
 
En aquest moment abandonen la reunió en Joan Font i la Joana Sureda. 
 
5. Projecte RIS3 CAT. 
Des de l’OPE s’informa del projecte RIS3 CAT, que des de la Catalunya central es 
pretén presentar a una candidatura d’ajuts europeus. El projecte s’emmarca en 
diversos àmbits i engloba diferents tipus d’accions: 

- Innovació social, empresarial i tecnològica. 
- Emprenedoria.  
- Formació per la internacionalització.  

 
S’ha pensat en el sector agrari i se’ls demanen possibles temes en l’àmbit del projecte 
i que puguin interessar a diverses explotacions. Surten com a primeres idees l’estalvi 
energètic i els purins, tot i que es demanen vàries informacions sobre el projecte de 
cara a concretar-les. 
  
6. Altres temes. 
Des de l’OPE s’informa que en David Maso, del Mas Niubó, s’incorpora com a nou 
membre del Consell de la Pagesia.  
 
 
La reunió s’acaba a les 14h. 
 


