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CONSELL DE LA PAGESIA DE MANLLEU           Acta   51 

 
 
Data: 23 de juliol de 2015 a les 12h   
Lloc: Sala de reunions, 3a planta de l’Ajuntament.  
 
 
ASSISTENTS:   
 
Consell de la Pagesia: Josep Molas, Jordi Camps, Gemma Salvans (en representació 
del seu marit, Jaume Bagaria), Ramon Estrada, Manel Macià, Josep Capdevila, Josep 
M. Freixa i Agustí Prat.  
 
Ajuntament de Manlleu: Àlex Garrido, Enric Vilaregut, Maica Bassas, Dolors Colom.  
 
Excusa la seva assistència el Sr. Joan Font, de BBVA.  
 
 
ACTA: 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.  
S’aprova l’acta de la reunió del 4 de setembre de 2014.  
 
Respecte el tema tractat a l’última acta, la M. Dolors Colom, tècnica de medi ambient, 
explica que l’estudi fet a nivell d’Osona ha sortit viable i ara l’empresa que promou la 
construcció d’una o més plantes per reconvertir el purí a dièsel està pendent d’arribar a 
acords estables amb REPSOL.  
 
2. Presentació del nou equip de govern 

 
L’Àlex Garrido es presenta com a nou Alcalde de Manlleu, dóna la benvinguda a tots 
els assistents i els agraeix l’assistència. Explica que per conèixer el sector ell i la 
regidora començaran fent una ronda de visites a totes les explotacions, cosa que ja 
s’ha comunicat a tothom amb una carta. Això els portarà uns mesos però pensen que 
és una bona manera de conèixer el territori i les necessitats de cada explotació. A 
continuació s’excusa perquè té unes altres tasques i dóna la paraula a la Sra. Maica 
Bassas.   
 
A continuació parla la Sra. Maica Bassas, regidora de Medi ambient i Pagesia i fem 
una ronda de presentacions per conèixer de quina explotació ve cadascun dels 
assistents:   

 Josep Molas: mas Casanova d’en Pous. 

 Jordi Camps: mas Camps.  

 Gemma Salvans (en representació del seu marit, Jaume Bagaria): mas el Poquí.  

 Ramon Estrada: mas Estrada. 

 Manel Macià: mas la Teuleria de Corcó.  

 Josep Capdevila: mas les Bassas.  

 Josep M. Freixa: mas Maians. 

 Agustí Prat: mas la Cavalleria.  
 

La regidora explica com pensa que podem ajudar les explotacions des de l’Ajuntament 
i proposa de dinamitzar el Consell de la Pagesia fent venir experts sobre temes que 
interessin o fins i tot organitzar alguna visita tècnica. Comenta que hi ha una tendència 
clara a produir productes a la granja, siguin ecològics o de km 0 i que si hi ha inquietud 
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l’Ajuntament pot ajudar-los en aquest sentit (des de l’OPE, buscant ajuts...). Intervenen 
alguns dels assistents per explicar experiències o nous nínxols en l’àmbit: 

 En Josep Capdevila (mas Les Basses) explica l’experiència de venda directa de 
carn a la granja. Actualment té tres persones contractades i és l’activitat principal 
de l’explotació.  

 En Manel Macià (la Teuleria de Corcó) explica l’experiència de producció i venda 
de productes d’hort ecològics a través de l’HORT VIU.  

 L’Agustí Prat (mas la Cavalleria) explica que si la legislació ho permetés es podria 
vendre molta llet crua directament a la granja ja que a la població marroquina la 
valora molt. Ara per ara no és possible i el DAAM va fer retirar la màquina de 
venda de llet que tenia l’explotació el Pujol de Calldetenes.  

 
3. Debat sobre necessitats del sector i com podem ajudar-los des de 

l’Ajuntament 
A continuació intervé el Sr. Enric Vilaregut, regidor de Serveis territorials, Esports, 
Promoció del teixit industrial i prevenció de riscos personals. Explica que des de la 
seva àrea impulsarà les següents accions, si des del Consell de la Pagesia es veu bé: 
 
a) Redistribució de les bústies municipals: proposa descentralitzar la ubicació actual 

de les bústies per fer-les més accessibles a les explotacions ramaderes, cosa que 
des del Consell es veu molt bé. S’estudiarà la ubicació però d’entrada sembla que 
caldria definir quatre punts:  

 Barri de la Salut, pel sector est. 

 Casal Cívic Frederica Montseny (rotonda del Serrallo), pel sector Nord. 

 Plaça de Gràcia, pel sector oest. 

 C. Vista Alegre, pel sector sud 
 
b) Camins rurals: té interès de pavimentar-ne alguns durant aquesta legislatura, 

aprofitant el programa del SOC de plans d’ocupació. D’aquesta manera 
l’Ajuntament només hauria de finançar el material. Des del Consell veuen bé que 
s’utilitzi grava reciclada però comenten que no tota funciona igual i que això es 
tingui en compte.  
 
Tan aviat com pugui presentarà una proposta (esborrany) per discutir en el marc 
del Consell de la Pagesia que inclourà:  

 Llistat de camins on intervenir (públics/privats).  

 Prioritat. 

 Pagament, co-finançament i manteniment.  
 

c) Aprovació del POUM: té interès a aprovar-lo de nou inicialment el proper mes 
d’octubre i agilitzar al màxim els tràmits per poder fer l’aprovació definitiva el juny 
de 2016. Des del Consell de la Pagesia es demana que el redactat sigui 
compatible amb la nova instrucció del DAAM pel què fa a les tanques (portes 
automàtiques) i l’adequació de les zones de recollida d’animals morts. També 
demanen que es puguin instal·lar transformadors fora de la clau 20d. El regidor es 
compromet a incorporar-ho i des del Consell enviaran un document tècnic amb 
propostes d’integració de zones de recollida de cadàvers.  

 
4. Altres temes: edició 2016 de les jornades tècniques Fira de Reis i premis al 

sector agroalimentari.  
Informem que a nivell tècnic s’ha fet una reunió prèvia amb BBVA, per enfocar 
aquests dos temes: 
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 Jornades tècniques: des de l’Ajuntament es demana si tenen interès a continuar-
les organitzant o si preferirien canviar el format o fins i tot no fer-les. És clar que 
han de ser útils pel sector i que si és així cal una major implicació. Des del Consell 
comenten que els pagesos tenen molta oferta formativa (fins i tot jornades amb 
l’àpat inclòs i que això s’accentuarà coincidint amb les eleccions a les cambres 
agràries) i que costa trobar any rere any un tema que sigui punter a mig any vista. 
Es comenten alguns temes (tractat TTIP, circuïts curts...)1 i acordem que tothom hi 
rumiarà i que decidirem el tema en el proper Consell.  

 

 Premis Sostenibilitat i Innovació a estudiants i emprenedors del sector 
agroalimentari: l’orientació inicial és la de reduir l’import de la categoria 
d’estudiants per augmentar el previst per als emprenedors i que aquest últim no fos 
un premi en metàl·lic sinó un crèdit de 30.000 Euros sense interessos. Des de 
BBVA estan fent gestions en aquesta direcció i des del Consell es considera 
interessant.   

 
5. Torn obert de paraules 
S’obre un torn obert de paraules per a temes no previstos i des del Consell es fan les 
següents aportacions: 

 Es demana com està el tema del pas a nivell de Puigrodon: el Sr. Enric Vilaregut 
pren nota i es compromet a informar-ne.  

 Es comenta que l’OPE hauria de millorar els mètodes que utilitza per seleccionar 
personal per les granges. No tenen els perfils ben definits i en algunes ocasions no 
han encertat prou la persona proposada.  

 Sembla com si des de CREACCIÓ es donés més recolzament a les explotacions 
(carta de serveis) que no pas des de l’OPE. Com que només un dels assistents la 
coneix, ens comprometem que en el proper Consell vingui algú de l’OPE a 
presentar la carta de serveis que s’ofereixen a les empreses.  

 Cal continuar insistint als titulars de les explotacions donin l’autorització a 
l’Ajuntament perquè pugui enviar-los informació per correu electrònic.  

 Hi ha consens absolut en recuperar la figura del policia/agent rural i elogien la feina 
feta per en Jordi Castells.  

 S’exposa la problemàtica de l’excés de coloms i els perjudicis que generen a les 
granges.  

 Caldria definir un protocol a seguir en cas d’incendis, no tots els agents de la 
policia coneixen com arribar a les cases de pagès.  

 Caldria modificar la normativa que regula els gossos i obligar també a recollir les 
caques a pagès, a més de fer una campanya informativa per donar-la a conèixer. 
Hi ha punts on n’hi ha moltes (camins del Poquí i del Benet), a part de les 
implicacions que poden tenir quant a transmissió de malalties.  

 Des del mas la Cavalleria es demana si des de l’Ajuntament es poden fer gestions 
per solucionar aquests dos temes:  

o Arran de l’esclafit succeït l’octubre de 2013 van caure sobre un camp uns 
fils de telèfon i tot i haver-ho demanat reiteradament Telefònica no els ha 
arreglat.  

o Hi ha un pal de mitja tensió mig tombat entre la Cavalleria i Can Capó de 
les Masies de Roda. 

 
La reunió s’acaba a les 14:15h. 
 

                                            
1
 A la sortida de la reunió en Manel Macià també apunta la producció agrícola ecològica, 

convidant l’autor del llibre “L’hort del segon origen”.   


