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La sessió de l’11 de desembre va comptar amb la regidora de Regidora de Salut Pública, Consum, 
Gent Gran i Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Carme Trillas. Amb l’objectiu de conèixer què 
es fa a l’Ajuntament i apropar-lo als infants, en aquesta sessió els regidors i regidores infantils 
van entrevistar a la regidora a partir de preguntes que havien treballat a classe amb els seus 
companys sobre les àrees de les quals la regidora n’és responsable.  

La sessió va estar presidida per la regidora de Participació Ciutadana, Maite Gallifa, i també va 

comptar amb els alumnes de sisè de l’escola Vedruna - El Carme, que hi van assistir de públic. 

GENERALS 

Representant del Puig-Agut. T’agrada ser regidora? 

Si. Si acabo aquest mandat serà el segon mandat que faig de regidora, o el que és el mateix seran 
8 anys fent de regidora. M’agrada molt i us haig de dir que he de donar les gràcies a un gran 
alcalde i amic, en Pere Prat, que és qui, en el mandat passat, jo estava de viatge em va trucar i 
em va estirar de la mà per a que pugés al carro. La veritat és que és una experiència que 
recomano a tothom mentre hi hagi una cosa molt important: que la persona s’estimi la seva 
població. Això és el més important.  

Representant de Casals Gràcia. És difícil controlar els quatre blocs de la teva regidoria? 

No és fàcil però tampoc és difícil ja que si t’agrada treus forces de qualsevol lloc i gairebé totes 
les regidories van força lligades. El millor que et pot passar és fer el que t’agrada.  

Representant de Casals Gràcia Totes les tasques que fas t'agraden per igual? Quina t'agrada 
més? Per què? 

Hi ha tasques que fan mandra, i segons quin dia tens encara fan més mandra, però la tasca que 
he descobert i que m’agrada molt és la de salut pública i consum. El món dels animals em 
comença a agradar i la salut pública és un món molt ampli que va des de la sanitat a la salut dels 
comerços, al menjar... Aprens, i si aprens val molt la pena.  

Representant del Puig-Agut. Ets responsable de moltes regidories, és molt complicat? 

A vegades si. A vegades tiraries la tovallola i quan tornes a casa diries “mare meva, on m’he 

posat!” però – com he dit abans – si fas el que realment t’agrada la balança es decanta cap a 

aquesta vocació de servei i d’estar amb les persones que penso que tinc. Penso que tots portem 

una motxilla a sobre i, si fas una balança, hi ha moments en els que passen temes que te’ls agafes 

com una cosa personal i a vegades plores però també tens molts somriures.  

Representant del Puig-Agut. Quina de les regidories és la que et porta més feina? 

La que em porta més feina sens dubte és la de la policia perquè en tot moment estàs en el focus 

de l’atenció. Estàs sempre en el punt de mira i en les altres regidories pots fer feina de 

formigueta i sempre pots donar una bona notícia com per exemple això de les bossetes, del cens 

d’animals o amb la gent gran que és molt agraïda però la feina de la regidoria de la policia no és  
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tant agraïda tot i que es fa molta feina i ben feta però sempre surten les coses que no són tant 

bones i t’has de posar al capdavant de tot. 

Representant del Puig-Agut. Com t’ajuden els tècnics en les teves regidories? 

A vegades no ajuden, a vegades entorpeixen. A vegades arribes a regidor i hi ha coses que 
voldries fer i no pots tirar-les endavant. Els tècnics i tècniques que tenim a l’Ajuntament ajuden 
a guiar-te per anar allà on vols anar i sobretot per explicar-te el funcionament d’un ajuntament, 
tot i que a vegades hi ha “pique” perquè tu tens una opinió i ells una altra i has de buscar el què 
i el com. Costa una mica però arribes a acords. 

Representant dels Quatre Vents.  Tens els mateixos dies de vacances que nosaltres? 

Què més voldria! Des de que vaig anar a l’escola que no els tinc! Tinc un mes de vacances, el 

mes que jo decideixi i sinó setmanes alternes i ponts i palanques quan es fan per calendari però 

si hi ha alguna emergència em toca venir a treballar. 

Representant dels Quatre Vents.  Com pots fer tantes coses al mateix temps? 

Jo penso que la clau és l’organització. Si t’organitzes ja està. Jo sóc un caos però un caos que tinc 

controlat. No obstant continuo dient que si fas les coses que t’agraden, acaben sortint. Hi ha 

aquella màgia que fa que les coses surtin. A vegades t’ofusques però si ho fas amb ganes, te’n 

surts. Encara que a vegades no arribo a ser a tot arreu on he de ser però te n’acabes sortint.   

 

SALUT PÚBLICA I CONSUM 

Representant de Casals Gràcia Com es fa per saber el número de coloms o gavians que hi ha a 
Manlleu? 

Això va molt lligat a les campanyes que fem. El control de gavians el tenim i tenim un mapa 
interactiu i sabem les colònies de gavians que hi ha. I els coloms segons les crescudes que vinguin 
d’aquestes plagues urbanes i del moviment que veiem que fan. En aquest cas tenim una 
empresa contractada que ens porta tots aquests temes. 

Representant de Vedruna - El Carme. Quan hi ha maltractament animal, què es fa? 

Primer de tot no hi hauria d’haver maltractament animal; maltractar un animal és com 
maltractar una persona. El primer de tot és actuar judicialment i amb la llei per davant, que vol 
dir posar la sanció que li correspon a la persona que suposadament ha maltractat l’animal i, si 
convé, portar-lo davant de la justícia.  

 
Representant de Vedruna - El Carme. Al carrer hi ha molts gats que volten, si estan abandonats 
quines accions feu? 
 
Cada vegada que es troba un animal (gos i gat) i porta identificació (xip) com que tenim un aparell 
que té un codi de barres podem identificar el seu propietari o propietària i localitzar-lo. Pel que 
fa als animals que no porten identificador, una de les agents de policia va tenir la idea de penjar  
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una fotografia de l’animal a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament i com que la publicació es 
comparteix, la majoria de vegades el gos no arriba a la gossera perquè es troba el propietari. La  
recomanació des de l’Ajuntament és que tots els animals estiguin censats, en primer lloc, per 
tenir controlat que viuen en bones condicions i, en segon lloc, per trobar-ne el seu propietari si 
mai es perden. 
 
Representant de Vedruna - El Carme. Quines mesures preneu des de l’ajuntament perquè els 
propietaris dels gossos o gats recullin els seus excrements quan passegen pel carrer? 

 
Molt bona pregunta. Aquí tenim un greu problema però com tu bé has dit és una responsabilitat 
de la persona que passeja el gos ja que els animals solen anar acompanyats i qui no recull la caca 
és el propietari o propietària. Jo crec que és una qüestió de civisme, de conscienciar la gent que 
les voreres són de totes i tots ja que tothom trepitja el carrer. El civisme es pot controlar aixecant 
acta i sancionant però castigant a la gent no crec que se n’aprengui. Tot i així, ara engegarem 
una campanya que us explico en exclusiva, que també té a veure amb els pipins dels gossos a 
les façanes – que també és un problema i hi ha moltes queixes- i consisteix en que a cada persona 
que vingui a censar el seu animal a partir del gener se li regalarà una ampolla on hi pot posar 
aigua amb una mica de vinagre i, quan l’animal faci pipí, regar i així ja no hi haurà queixes perquè 
els animals facin pipí a les voreres ja que la gent s’enfada molt. Les persones que ja tinguin el 
seu animal o animals censats també rebran aquest obsequi.  
 
Representant de Vedruna - El Carme. Per què és important fer un cens de gats, gossos? 
 
Cal saber tots els animals que hi ha a Manlleu com també que hi ha espècies que són protegides 
i que no podem tenir a casa perquè han d’estar en llocs adequats per tenir aquell animal. Saber 
quants gats i gossos hi ha ens va molt bé per saber com hem d’actuar de cara a futures 
campanyes de prevenció i també perquè els animals estiguin en bones condicions.  
 
Representant de Vedruna - El Carme. Com es controlen els gavians?  
 
La població de gavians la controlem amb una empresa especialitzada i tenim uns punts 
localitzats on hi ha les cries de gavians. Controlem on hi ha els nius i anem allà i punxem els ous; 
com que són animals de costums punxar els ous es fa perquè intentem aïllar-los dels nuclis 
urbans. Tenim un mapa i allà hi tenim els focus més grans de cries de gavians i quan arriba la 
temporada de començar a criar el que fem des de l’Ajuntament és posar-nos en contacte amb 
els propietaris de les teulades i llavors posem en marxa aquest sistema de que no vinguin tant a 
criar al mig de la població.  
 

Representant del Pompeu Fabra.  Per què s'acullen més gossos que gats? 

La pregunta és bona però la veritat és que no ho sé. No sé si és que ens han inculcat que el gos 

és l’animal que més lligat està amb els humans, tot i que gràcies a aquesta regidoria conec a 

moltes persones que tenen gat. Si que és veritat que s’acullen més gossos però penseu que aquí 

a Manlleu tenim una associació animalista que vetlla pels gats i que també busca gent que els 

adoptin.  
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Representant del Pompeu Fabra. Per què no es poden alimentar els animals del carrer? 

Primer de tot per la brutícia que deixen al carrer. Jo recordo fa temps una senyora que tirava 

macarrons o espaguetis al carrer i es clar... no és gaire higiènic. En segon lloc perquè pot portar 

plagues i la neteja és primordial tant pels animals com pels humans. 

Representant del Pompeu Fabra. Quants animals es troben abandonats aproximadament en 

un mes? 

Va haver-hi una temporada que se’n trobaven molts, entre dos i tres a la setmana. Des de que 

ho publiquem a les xarxes socials ha baixat moltíssim i estem entre dos i tres al mes. Penso que 

aquesta publicitat que fem a les xarxes va molt bé perquè la gent agafi consciència. Sempre pot 

haver-hi un gos o gossa que s’escapin però l’abandonament ha baixat moltíssim i això és una 

bona notícia. 

Representant del Pompeu Fabra. Com es fa el control de població de coloms? 

Això entra dins la regidoria de salut pública i consum. El colom és una au urbana, per tant la 

trobem a les poblacions. Què passa quan hi ha una gran població de coloms? Generalment els 

coloms es posen dins de cases abandonades o quan la gent els tira molt menjar al carrer. Fem 

actuacions puntuals i actuem concretament quan hi ha una queixa però últimament sembla que 

aquest tema dels coloms el portem bé. 

Representant del Pompeu Fabra. A quins llocs de Manlleu hi ha colònies de gats? 

Molt bona pregunta! Tenim tretze colònies que estan formades per cent cinquanta gats. N’hi ha 

a diferents punts: per exemple, a la baixada de l’Hospital n’hi ha una, al Torrent de la Borina n’hi 

ha una altra... Si veieu dos contenidors verds amb un cadenat i uns forats als costats això és una 

colònia de gats i se’ls posa l’aliment, ells entren i surten i van fent la seva. El que vull dir i fer 

públic és que aquestes colònies es porten amb una associació que és l’Associació Animalista de 

Manlleu i que està formada per persones totalment voluntàries, a les que voldria fer un 

reconeixement públic. 

Representant del Puig-Agut. Com us ho fareu per controlar les gavines? 

Com ja us he comentat, és fer aquestes campanyes que fem. Amb aquest mapa interactiu, tenim 

una fitxa de cada habitatge on han pujat a les teulades i tenen nius de gavians i quan comença 

la campanya ens posem en contacte amb ells. Si tot està bé no fem res però si cal es revisa i 

sempre portem el contacte d’on es posen els gavians.  

Representant dels Quatre Vents.  S'ha trobat alguna vespa asiàtica a Manlleu? 

Aquí Manlleu hem trobat dos nius de vespa asiàtica. El rusc és com de ciment i han de venir 

persones especialistes a treure’l perquè no és ni una abella normal ni una vespa. N’hem trobat 

i anem controlant aquest tema també. 
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Representant de Vedruna - El Carme. Venen moltes persones a queixar-se d’algun servei 
(gimnàs, acadèmia d’anglès…) que no els hi ha agradat? 
 
Nosaltres com a policia local fem una enquesta que hagi necessitat els serveis de la policia i hagi 
donat el seu consentiment per contactar-lo. Evidentment rebem queixes: des d’una paperera 
que no s’ha arreglat, o consideren que han rebut una atenció no adequada. Si, rebem queixes i 
les contestem encara que a vegades la resposta no agradi. Procurem donar sempre resposta.  

 
Representant del Pompeu Fabra. Qui fa el control de pisos abandonats?    

Aquesta no és una feina de la meva regidoria sinó transversal entre diferents àrees: va des de 

policia, a salut pública i consum, urbanisme, serveis socials, jovent, igualtat... agafa totes les 

àrees de l’ajuntament i això si que és un treball transversal de totes les àrees. 

 

GENT GRAN 

Representant del Puig-Agut. Què proposeu per millorar la vida de la gent gran? 

Doncs ara estem fent un treball conjuntament amb la Diputació en el que hem inclòs a les 

persones grans. La població de Manlleu és gran, l’envelliment anirà en augment i per això hem 

de pensar amb aquestes persones que s’aniran fent grans i que cada vegada seran més. Hem fet 

una primera sessió al Museu del Ter en la que hem creat uns grups en els que preguntem a la 

gent gran com els agradaria a ells i elles fer l’envelliment: si a casa seva, si anar a la residència, 

començar a pensar en edificis que podrien ser un tipus de pisos compartits, etc. I estan 

participant moltíssim perquè abans quan pensàvem en la generació de la gent gran pensàvem 

en aquelles persones de vuitanta anys o més però avui en dia la gent gran també inclou persones 

de seixanta i tants anys que ja s’han jubilat i que pensen com invertir el seu temps, que dominen 

la tecnologia, que han treballat tota la vida en serveis d’informació o serveis electrònics... per 

tant, el sistema d’envelliment està canviant i les necessitats també. Tenim una població envellida 

i hem de procurar que aquests avis i àvies tinguin el final que voldrien i que si volen estar a casa 

puguin estar-hi en unes condicions adequades. 

Representant dels Quatre Vents.  Vas a visitar la gent gran per veure com estan? 

Si i m’encanta. Els nostres avis i àvies són el millor que ens pot passar a tots i me’n vaig amb ells 

d’excursió, me’n vaig amb ells a ballar, me’n vaig al teatre... faig moltes activitats amb ells. Avui 

al matí he estat a la residència; cada any amb la policia i el cos de Mossos d’Esquadra els anem 

a veure a la residència abans de Nadal, portem un espectacle d’una companyia professional, 

portem molta música perquè a la gent gran la música els agrada molt i llavors els agents de 

policia es queden i els donem el dinar. No sé si teniu avis o àvies però penseu una cosa: cuideu- 

los molt perquè aprendreu molt de la gent gran. A vegades potser es fan una mica pesadets però 

val molt la pena tenir la mà agafada d’un avi o àvia perquè us donarà molt bons consells. 

Representant dels Quatre Vents. Quin ha sigut el màxim de població resident a Manlleu? 

Quan hem superat els 20.000 habitants, el que ens ha permès ser Capital del Ter. Penseu que 

estàvem a 16.000 i hem fet un creixement de 20.000 fins arribar als 20.400. 
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SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL  

Representant de Vedruna - El Carme. Quants municipals hi ha a la ciutat de Manlleu? 
 
Actualment en plantilla fixa hi ha trenta-dos policies repartits en cinc grups que fan torns de 
matí, tarda i nit. Cada un d’aquests grups està format per un recepcionista – per tant hi ha 5 
persones que no són policies i a més hi ha dues persones que són administratives. D’aquests 
trenta-dos policies en traurem sis, i d’aquests sis dos estan a l’Escola de Seguretat Pública 
formant-se, tres estan de baixa i un està en comissió de serveis. Una comissió de serveis és quan 
un funcionari de carrera, o sigui amb plaça fixa, pot demanar el trasllat a una altra ciutat. El 
trasllat s’autoritza o no des de l’Ajuntament de Manlleu segons el motiu per què el treballador 
o treballadora l’ha demanat.  
 
Representant dels Quatre Vents.  Si us informen d'una agressió al carrer, què feu? Com 

actueu? 

El que fem senzillament és anar-hi, intentar separar les parts sense que ningú uniformat rebi cap 

cop i intentar mediar entre aquelles persones per a que arribin a un acord. Si no és el cas, 

procedir tal i com vagi l’acció de la baralla o de l’agressió. 

Representant dels Quatre Vents.  Per què hi ha només 39 policies? 

Perquè és qüestió de pressupost de l’Ajuntament. Veient com van les coses, en el futur s’haurà 

d’invertir en seguretat, en personal o agents de policia, i per tant espero que la ciutat de Manlleu 

algun dia pugui arribar a tenir els 40 o 41 agents de policia, que realment fan falta.  

Representant de Vedruna - El Carme. Els carrers i sobretot la plaça i el seu voltant, patinen 
molt. Això provoca caigudes de gent gran i no tant gran, què hi podríeu fer per evitar això? O 
es fan ja algunes accions? 
 
La primera de caure vaig ser jo i em vaig trencar la tíbia i el peroné amb una caiguda molt tonta 
amb un graó, vull dir que la Plaça d’aquí té això.  Si us fixeu en el cantó més bac on no toca el 
sol, on hi ha la pista de gel, generalment quan hi ha baixes temperatures la brigada a primera 
hora del matí hi tira sal. Com que rebem els comunicats sobre pluja intensa, de vent, de neu 
s’activa aquest pla d’emergència i quan hi ha aquestes baixes temperatures una de les tasques 
de protecció civil és aquesta. Es posa sal abans que la majoria us lleveu, sobretot a les pujades i 
baixades. 
   
Representant dels Quatre Vents.  Podem anar per la vorera amb els patinets elèctrics? 

Aquí Manlleu ara mateix d’ordenança que ho reguli no en tenim però veient com van les coses... 

A veure, com deia abans, les voreres són de tothom i hem de saber conviure. Si vas a una 

velocitat adequada, i no molestes i saps parar-te quan passa un cotxet amb una nena o un nen 

petit o quan passa una persona gran jo considero que l’espai ha de ser de convivència. El que no 

pot ser és que tu vulguis anar amb un patinet elèctric i donis tota la volta a la Plaça sense mirar 

al teu voltant. Sempre estic parlant de civisme i convivència i penso que aquests valors no els 

hem de perdre mai, ni el respecte pels altres ni el respecte que ens tenim a nosaltres mateixos. 

Però tot arribarà i hi haurà una ordenança de civisme que ho reguli, segur.  
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Representant dels Quatre Vents.  A partir de quants anys podem fer servir els patinets 

elèctrics? 

La pregunta també podria ser a quina edat els venen ja que encara no hi ha una normativa 

vigent. Jo no deixaria que una criatura de 6 anys o 7 portés un patinet elèctric però potser serà 

més responsable aquesta criatura amb aquesta edat que un de 15... Aquest tema encara no està 

regulat, a Barcelona sé que ho estan fent perquè fins i tot hi ha hagut un accident greu amb una 

víctima mortal. Haurem de veure si aquests patinets van pel carril bici, per les voreres i haurem 

d’anar-ho estudiant segons la tecnologia vagi avançant. 

 

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Gallifa, tanca la sessió per falta de temps per fer 

més preguntes agraint a tots i totes i a la regidora Carme Trillas les seves explicacions. Al seu 

torn, la regidora Carme Trillas també dóna les gràcies als regidors i regidores infantils i al públic. 

 

 

 

 

 


