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CONSELL DE LA PAGESIA DE MANLLEU           Acta   53 

 
 
Data: 25 de febrer de 2016 a les 12h   
Lloc: Sala de reunions, 1a planta de l’Ajuntament.  
 
 
ASSISTENTS:   
 
Consell de la Pagesia: Jordi Camps, Jaume Bagaria, Manel Macià, Josep Molist (en 
representació del seu germà Dani Molist), Isabel Casadevall, Ramon Estrada, Ramon 
Molas i Agustí Prat.  
 
Excusen la seva assistència els Srs. Josep M. Freixa, Ramon Pous, David Coll i Josep 
Capdevila.  
 
Ajuntament de Manlleu: Maica Bassas, Dolors Colom.  
 
 
 
ACTA: 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.  
S’aprova l’acta de la reunió de l’1 d’octubre de 2015.  
 
2. Informació del Pla d’acció d'eficiència energètica i sostenibilitat del municipi 

de Manlleu  
Per tractar aquest tema assisteix l’Olga Cabezas, AODL d’eficiència energètica de 
l’OPE i informa que fa unes setmanes s’ha començat a elaborar aquest pla, que 
bàsicament s’adreça al sector empresarial.  
 
De forma prèvia a l’elaboració del pla s’està fent una diagnosi per saber de quina 
situació es parteix i cal analitzar també el sector agrari. Per això demana als assistents 
del consell si a la seva explotació han fet alguna actuació en l’àmbit de l’eficiència 
energètica o les energies renovables.  
 
També demana si saben d’altres explotacions del municipi que n’hagin fet i, al seu 
parer, quins són els impediments principals per aquest tipus d’actuacions.  
 
En aquest moment la Sra. Olga Cabezas abandona la reunió.  
 
3. Valoració de les jornades tècniques Fira de Reis 
Per tractar aquest tema assisteix el Sr. Joan Font, de BBVA.  
 
Comentem que aquest any ha baixat molt l’assistència a les jornades (només 50 
persones) i valorem la utilitat real pels pagesos i també si cal canviar de format o 
potser fins i tot deixar-les de fer.  
 
Respecte a aquesta edició, des de l’Ajuntament es comenta:   

• Es va tractar per primer cop un tema de caire més agrícola, l’enviament va fer-se 
molt d’hora i convindria escurçar la durada de les jornades i potser separar públics.  
 

El membres del Consell comenten:  
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• Les explotacions a Manlleu són familiars, això fa que estiguin molt enfeinats. A 
més, tenen una oferta formativa molt àmplia.  

 
Des de BBVA s’afegeix: 

• Cal millorar el nivell dels ponents.  

• Dels premis costa trobar persones que vulguin dur a la pràctica els treballs.  
 

Per totes les bandes hi ha consens que no es continuï amb el format actual (jornades).  
 
El Sr. Joan Font s’ofereix per continuar donant suport sempre i quan sorgeixi una 
proposta renovada i atractiva.  
 
Com a possibles idees de futur sorgeixen:  

• Si es fessin jornades, que només vingués un únic ponent que no fos de 
l’administració (perquè això ja ho saben) i que pogués aprofundir molt en el tema 
que es tracti. 

• Abandonar la idea de jornades i organitzar una visita de treball, ex. a una o més 
explotacions innovadores i que es fes una xerrada allà mateix.   

• També es podria tractar el tema de la innovació i la creativitat per fer reconvertir i 
fer viables les explotacions. Ex. quin model tindrà el sector ramader d’aquí a 20 
anys i intentar implicar els sindicats.  

 
4. Actuació municipal de control de la plaga de coloms 
Atès que algunes persones del consell s’han queixat dels danys que els genera la 
plaga de coloms, s’ha coordinat amb la tècnica de salut pública perquè avui es pugui 
tractar aquest tema. Per aquest motiu, s’incorpora a la reunió el Sr. Jordi Baucells, que 
realitza actuacions de control de coloms per encàrrec del servei de Salut Pública de 
l’Ajuntament.  
 
Fa una breu introducció a la problemàtica:  

• Els coloms es mouen de manera difusa per tota la plana de Vic. A vegades fan el 
niu a un lloc i van a alimentar-se a un altre.  

• Són portadors de moltes malalties i considerats com a plaga urbana. A Manlleu hi 
ha uns 1.200 coloms i hi ha dos grans focus, un és el Poquí i l’altre el mas la 
Cavalleria. Només s’han fet actuacions testimonials al Poquí.  

• L’expansió de la plaga depèn de la disponibilitat d’aliments.  

• Les competències del seu control són municipals i hi ha dos tipus principals 
d’actuacions: o protegir els llocs on van a alimentar-se (ex. tapiar finestres, 
menjadores) o fer captures.  

• Tot i ser un tema de competència local si les actuacions de control es coordinessin 
des del Consell Comarcal la despesa seria més reduïda i l’impacte major.  

 
Pel millorar la situació acordem:  

• Concentrar les actuacions d’aquest any al Poquí i a la Cavalleria, que són els dos 
punts on es concentren més coloms.  

• Redefinir el protocol a nivell local per actuar més coordinadament. A major 
coordinació, major impacte i més control de la plaga.  

• Farà arribar-nos la proposta que va fer al Consell Comarcal perquè des de 
l’Ajuntament es pugui proposar de nou de tractar aquest tema des de l’àmbit 
comarcal.  

 
5. Informació dels camins que es milloraran amb l’ajut 2016 de prevenció 

d’incendis que anualment concedeix la Diputació de Barcelona 
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Aquest 2016 es millorarà el camí que va des de Can Cargol i passa per darrera de la 
Moreta per connectar amb el que porta a FERVOSA. També s’aportaran 12 camions 
de grava a diversos camins del municipi, per tal que els mateixos pagesos els puguin 
escampar. La grava es portarà a partir del mes d’abril.   
 
Des del Consell s’agraeixen aquestes actuacions però es comenten que no solucionen 
els trams de roca. En Josep Molas comenta que al camí que duu a la Casanova d’en 
Pous hi ha uns 20 metres sobre roca que aniria bé formigonar-los, ja que la grava 
marxa any rere any.  
 
6. Proposta de redistribució i apropament del servei de bústies a pagès.  
Des del servei de medi ambient s’informa que a finals d’any es van poder comprar dos 
bucs de bústies i que ara en disposem de quatre per poder redistribuir el servei en 
quatre punts, segons havíem parlat en el consell de 23/07/2016.  
 
Per poder-ho treballar, es lliura un full als membres del Consell amb la nova proposta i 

se’ls demana de decidir la ubicació exacta dels quatre nous punts de bústies i de 
validar l’atribució de mas/habitatge disseminat al sector concret.  
 
Després de parlar-ho es decideixen els quatre punts:  

• Piscines municipals i no pas pel barri de la Salut, pel sector est. 

• Av. Pirineus (o escola Quatre Vents o sector Residència de Salut Mental) i no 
pas la zona del Casal Cívic Frederica Montseny, pel sector Nord. 

• Plaça de Gràcia, pel sector oest. 

• Barri de Vista Alegre: confluència C. Via Ausetània amb inici del camí del 
Fugurull pel sector sud 

 
L’atribució de masos/habitatges disseminats es considera correcta, si bé es confirmarà 
amb cadascun dels titulars de les bústies.  
 

 
 

La reunió s’acaba a les 13:30h. 
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Annex 1: 
Punts de distribució de 12 camions de grava (abril de 2016) 

 
 

 
 

 


