
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT CELEBRAT EL DIA 28 D’ABRIL 
DE 2014 

 

 

Hora d’inici: 20:07 h 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Súria 

 

Assistents:  

Josep Maria Canudas     President, alcalde de la corporació 

Miquel Caelles      Vicepresident, regidor de medi ambient de la corporació 

 

Joan Castellà      Vocal 

Carme Vilasseca    Vocal  

Joan Sans      Vocal  

Marissa Castellà    Vocal  

Quico Manubens    Vocal 

Salvador Jofre      Vocal 

Conxita Manau     Vocal 

Miquel Angel Muntañá    Vocal 

Pere Requena      Vocal 

Montserrat Ferrer    Vocal 

Enric Sala      Vocal 

Núria Muntada     Vocal 

Joan Ribera      Vocal 

 

Anna Bonvehí      Secrectària 

 

 

1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior 

El Sr. Canudas, alcalde de la corporació, comunica que el primer punt de l’ordre del dia és 

l’aprovació de l’esborrany d’acta anterior i sol.licita si algú hi té alguna esmena. Donat que 

ningú comunica cap aportació, l’acta queda aprovada per unanimitat.   

 

2. Recull de tasques realitzades i definició.  

Iniciada la presentació del segon punt de l’ordre del dia, el Sr. Canudas dóna pas a l’Enric Sala, 

portaveu de la comissió d’aigua, per tal que exposi les tasques dutes a terme des de la 

comissió.  



El Sr. Enric Sala inicia l’exposició entorn als temes treballats des de la comissió d’aigua:  

a. Horts socials 

Des de la comissió d’aigua s’ha treballat el tema dels horts socials. S’ha redactat una normativa 

per  tal de  gestionar‐ho  correctament.  Es  va  realitzar una  selecció dels participants dins del 

perfil de persones de serveis socials que poden tenir necessitats. A dia d’avui s’han engegat 2 

horts, l’ús dels quals és per formació dels participants i per veure com funciona el projecte. La 

formació dels participants tindrà una durada aproximada d’un any, i tot i que s’hi poden afegir 

persones interessades (encara que no compleixin amb el perfil), les places són limitades, ja que 

no es  tracta d’un projecte de grans dimensions  sinó d’un projecte petit que necessàriament 

demana una gran implicació. 

Per a  l’inici de  l’activitat  s’han adquirit eines  i un motocultor. L’acollida ha estat molt bona. 

Properament es farà la presentació formal del projecte.  

 

b. Procés participatiu ACA 

Un  altre  punt  que  s’ha  estat  treballant  en  la  comissió  és  el  procés  participatiu  del  pla  de 

conques de l’Agència Catalana de l’Aigua. És la segona fase del procés participatiu, la primera 

de  les quals es  va  realitzar ara  fa uns quatre anys. Es  van  fer unes  jornades de  treball, per 

administracions, empreses, particulars, etc...  

De tots els problemes detectats per  l’ACA, els participants posaven gomets per posar  l’ordre 

de prioritat de  treball de  les actuacions. Hi assistiren persones a  títol particular, entitats de 

recerca, universitats, ... ). 

Del treball realitzat s’ha generat un document que  ja està penjat   a  la web de  l’ACA  i el 2 de 

desembre es tornarà a fer una jornada de debat.  

 

c. Riera del Tordell 

Des de  la  comissió  i  l’àrea  s’ha  treballat  també  amb  la  gestió de  la  vegetació  a  la  riera del 

tordell, la qual s’ha dividit en diverses actuacions: Joncarets (des de darrere les cases, realitzat 

amb  la brigada  i voluntaris)  i darrere del camp de  futbol. El Sr. Caelles, aclareix que amb  les 

obres a realitzar Iberpotash, l’empresa actuarà a tota la riera.  

 

d. Colònies de gats. 

En referència al tema d’animals, explica que s’han ubicat unes casetes perquè el menjar queda 

més recollit i d’aquesta manera s’intenta evitar que s’escampi per diversos llocs del poble. Per 

altra banda també ajuda a que tot quedi més endreçat 



El Sr. Jofre demana on són, i es respon que a mig camí de la Depuradora, a la Depuradora, a la 

fàbrica Vella i darrere l’Escorxador.  

La Sra. Ferrer demana perquè és i el Sr. Caelles comenta que és perquè es deixi el menjar allà 

enlloc de deixar‐lo per fora en qualsevol lloc del poble. Explica també que les persones que els 

van  a  posar  el menjar  segurament  s’acabaran  constituïnt  com  a  associació.  La  Sra.  Ferrer 

també demana  si es posarà  caseta al poble vell  i el  sr. Caelles  comenta que el  tema de  les 

casetes està aturat, però que s’han fet diverses esterilitzacions.   

 

Un  cop  finalitzada  l’exposició  del  Sr.  Sala,  la  Sra.  Bonvehí  dóna  la  paraula  al  Sr.  Requena, 

representant de la comissió d’energia.  

El  Sr.  Pere  Requena  comenta  que  amb  el  temps  que  porta  en  el  consell  ha  denotat  una 

qüestió: hi ha dos tipus de tasques, una de més fosca o menys coneguda que és la que fan els 

tècnics  (temes  de  contractes  d’energia,  desenvolupament  d’idees  i  treball  a  partir 

d’aportacions de  les comissions, etc...  )en  les quals cal el  treball d’algun  tècnic especialista  i 

una altra de més participativa.  

 

a. Temes relacionats amb enllumenat públic 

 

‐ Leds: Comenta que un dels temes de l’ordre del dia és els leds a l’enllumenat públic. Es 

podrien  posar  a  tot  Súria  però  les  repercussions  econòmiques  i  d’estalvi  energètic 

serien molt poc significants. En  l’anàlisi realitzat s’observa que val molts diners  i que 

segurament no veuríem els resultats fins d’aquí a 25 anys. El que sí que s’ha detectat i 

s’està treballant com a prioritari és el canvi de vapor de mercuri a vapor de sodi, ja que 

és únicament canvi de bombeta, motiu pel qual és molt econòmic  i amb els estalvis 

aconseguits s’amortitza molt més ràpidament la instal.lació.  

 

‐ Enllumenat de doble nivell. Comenta que des de la Comissió s’han rebut suggeriments 

de posar enllumenat de doble nivell. En aquest punt explica el concepte. Comenta que 

per a això cal fer una  inversió de control en armaris que requeriria una gran  inversió, 

molt  més  del  que  s’estalviaria.  En  aquest  sentit  el  que  sí  que  s’ha  realitzat  és 

desconnectar punts de llum dels llocs on no eren necessaris.  

 

‐ Revisió dels contractes d’electricitat. Explica que una revisió de potències d’algun dels 

contractes, en alguns d’ells, suposaria una alça a les tarifes.  

 

‐ Com a curiositat informativa explica que a Súria tenim de l’ordre de 1500 punts de 

llum.  

El Sr. Jofre demana si tots els punts són de vapor de mercuri. El Sr. Alcalde comenta que no, 

que el 2010 es va fer una campanya potent i que ara quan es van fonent ja es van canviant. El 

Sr. Muntañá ho corrobora.  



El Sr. Canudas comenta que moltes empreses venen a oferir  tot el canvi d’enllumenat    i ho 

financen,  ja que el cost de  la  inversió és molt elevada al haver de canviar  tota  la  lluminària. 

Això  implica  que  l’estalvi  de  llum  que  es  realitza  (és  real)  no  el  disposes,  ja  que  cada mes 

continues  pagant  els mateixos  diners    a  l’empresa  per  amortitzar  la  inversió.  Explica  que 

aquest és el motiu pel qual a dia d’avui encara no s’ha fet.   El Sr. Jofre diu que a vegades no 

només s’ha de mirar l’estalvi econòmic sino també el d’energia.  El Sr. Muntañá comenta que 

en l’antiga legislatura s’havia fet un estudi i que no s’amortitzava mai. S’estableix debat sobre 

el  tema  en  alguna  qüestió  en  concret.  El  Sr.  Canudas  afegeix  que  evidentment  l’estalvi 

energètic és molt important a banda de l’estalvi econòmic, però que un dels altres problemes 

és  que  la  garantia  dels  leds  s’acabaria  just  en  el moment  en  que  acabaries  d’amortitzar  la 

inversió, ja que a dia d’avui encara no hi ha suficient garantia.  

 

b. Auditoria Francesc Macià 

El Sr. Pere continua explicant  que s’ha realitzat una auditoria a l’Escola Francesc Macià i dóna 

la paraula perquè s’expliqui. La Sra. Bonvehí fa una breu descripció del treball realitzat. El Sr. 

Caelles  també  comenta que ens hem adherit a  l’agència d’energia del Consell Comarcal del 

Bages. 

 

c. PAES 

El  Sr.  Requena  explica  que  ens  hem  adherit  al  pacte  d’alcaldes.  La  Sra.  Bonvehí  explica 

breument el projecte, indicant els 3 objectius del 20/20/20, així com l’estat actual del treball i 

que,  probablement,  es  rebrà  el  document  cap  al  setembre.  El  Sr.  Canudas  afegeix  que,  al 

adherir‐nos més  tard  les  inversions  s’hauran de  realitzar amb menys  temps, per  tant  caldrà 

una actuació més intensiva.  

 

d. 50/50 al Pavelló 

El Sr Requena comenta que també s’ha realitzat el 50/50  i dóna  la paraula perquè s’expliqui.  

La Sra. Bonvehí explica breument el projecte i el seu estat actual, així com la seva durada. El Sr. 

Jofre   demana  si  les plaques del pavelló  funcionen.  El Miquel Caelles  comenta que  se n’ha 

d’arreglar una, però que es farà en breu perquè ja hi ha aprovat el pressupost.   

El Sr. Caelles comenta que s’ha fet la comissió de treball i que ja han sortit idees tant de canvis 

a fer com d’educació als usuaris.  

 

e. Educació ambiental 

El Sr. Pere comenta que un tema d’educació ambiental que s’ha realitzat és  la bombeta  i els 

consells d’estalvi energètics a la web.   



f. Agenda 21 

Comenta que en la vessant de la comissió d’energia s’ha adaptat el document de l’agenda 21 

de  temes  energètics.  Comenta  que  sabem  que  s’ha  de  potenciar  la  participació.  El Miquel 

Caelles comenta que en l’agenda 21 no hi ha hagut aportacions.  

 

S’agraeix  la participació del Sr. Requena  i es dóna el  torn de paraula als membres d’escoles 

verdes.  

La sra. Carme Vilasseca comenta que les escoles de primària aquest any han treballat el tema 

de  residus.  Es  van  posar  en  contacte  amb  el  Camp  d’aprenentatge  i  han  fet  un  projecte 

compartit amb altres escoles (3 de súria, 2 de manresa i Avinyó). Quan es va iniciar el projecte, 

l’alcalde  va  anar  a  cada  escola  i  va  fer  una  xerrada. A  posteriori  s’han  fet  tallers  del  camp 

d’aprenentatge dedicats  sobretot a  la prevenció de  residus  (Ex. Fer  sabó, cada  residu al  seu 

lloc, les propietats dels materials,... ). 

S’ha  redactat un  compromís ambiental  i el 2 de maig es  fa una  cloenda on es  signa aquest 

compromís. Hi aniran amb la Closcaneta, ja que els han demanat que expliqui la seva història. 

Finalment donaran un bocanroll a tots els nens per la prevenció del paper d’alumini.   

La Sra. Catellà comenta que els nens han  fet rètols que es penjaran pel poble  i que cada 15 

dies ve la deixalleria mòbil.  

La Sra. Muntada comenta que s’adonen que  tot  i que el  tema dels  residus és un  tema molt 

treballat sempre va bé refrescar‐lo. El primer que van fer era veure com reciclàvem. Els petits 

de l’escola han fet cartells per la mateixa escola,  els de cicle inicial els han fet  per fora l’escola 

i els de cicle mitjà ha fet cartells per fora i falques publicitàries per la ràdio i als mitjans locals. 

Demanen de penjar els cartells a la pàgina web de l’Ajuntament. De tot aquest treball hi haurà 

una festa de cloenda el 3 de juny (per parvulari i cicle inicial).   

Expliquen que quan expliquen tot aquest treball conjunt entre escoles fora de Súria, sorprèn 

molt com han aconseguit fer‐ho.  

 

S’agraeix la participació dels representants d’escola verdes i la Sra. Bonvehí explica breument 

els temes de la comissió de residus, donat que el portaveu d’aquesta, el Sr. Soto, no ha pogut 

assistir al plenari.  

 

a. Campanya de la deixalleria.  
 
El Consell va estar participant amb  la preparació de  la campanya de  la deixalleria  introduint 
propostes a  les bases de  funcionament així com els residus premiats  i  la puntuació. El 31 de 
desembre va cloure la primera campanya. De la primera promoció de la campanya, que es va 
començar a mig any, s’han rebut 33 targetes de participants amb un total gastat en vals a les 
botigues de 585 euros. L’Ajuntament enguany ja  ha iniciat la del 2014 i s’ha enfocat diferent la 



promoció, ja que l’edició a la Torre no va arribar suficientment la informació. Aquest cop s’ha 
involucrat més al comerç local deixant uns flyers i cartells informatius a totes les botigues de la 
Unió  de  botiguers  i  un  agent  cívic  els  ha  informat  de  forma  directa  de  com  funcionava  la 
campanya per tal que també puguéssin informar ells directament a la ciutadania. 
  
 
b. Burilles 

 
En una de  les comissions de residus es va comentar que el tema de  les burilles era una gran 
problemàtica  per  la  neteja  viària,  ja  que  davant  de  molts  bars,  a  totes  hores  del  dia  es 
llançaven burilles, i tot i que al matí passava l’escombriaire  de seguida en tornava a estar ple. 
En l’ordenança de Via pública que va redactar l’Ajuntament es va incorporar que les terrasses 
dels bars tenien l’obligació de netejar l’espai de via pública que ocupaven, incloses les burilles. 
 
  
c. Compostadors 

 
Des  de  l’Ajuntament  es  va  dir  a  la  Comissió  que  es  disposava  de  25  compostadors  i  es  va 
demanar  que  opinéssin  de  com  creien  que  s’havien  de  repartir,  a  banda  dels  destinats  als 
Horts Socials i a les Escoles. Es va determinar de fer un sorteig entre les persones interessades 
que  acomplíssin  amb uns  requisits mínims.  Es  va  comentar  també que un  cop  es posés  en 
marxa es publiqués al Salí. A  les escoles  ja estan repartits. Per  la població es farà després de 
l’estiu.  
 
 
 
d. Brutícia al medi natural 

 
Des de la comissió es va posar de manifest la brutícia acumulada en alguns espais naturals de 
fora del nucli municipal  i que  estaria bé  fer una  jornada de neteja  amb  els  alumnes de  les 
escoles. Aprofitant la bénentesa de la trobada d’escoltes, des de l’Ajuntament es va organitzar 
la neteja de diversos espais de l’entorn del municipi amb varis grups d’aquests escoltes. 
 
  
e. Temes 2014 

 
Des de l’Ajuntament es va demanar a la comissió quins temes proposaven per aquest any. Va 
sorgir  com  a  un  dels  temes  principals,  el  de  fer  una  campanya  entorn  als  excrements  de 
gossos.  
 

 

3. Agenda 21  

El Sr.  Canudas comenta que el tercer punt de l’ordre del dia és l’Agenda 21 i que el Sr. Caelles 

l’explicarà. El Sr. Caelles comenta que s’ha  fet aquesta  revisió  i que no hi havia hagut noves 

aportacions envers els documents que es van presentar des de  l’Ajuntament. Explica que es 

volia  fer un procés de participació per la població però com que s’està realitzant el Súria Acció 

s’esperarà a que aquest acabi per no duplicar tasques.   



 

El  Sr.  Jofre  demana  que  s’hauria  de mirar  el  document  per  no  reinvertir  nous  esforços  i 

demana el grau d’acompliment. La Sra. Bonvehí explica que està acomplert un alt percentatge, 

i dels que no ho estan és o perquè són actuacions periòdiques que estan fetes en alguna fase, 

estan incorporades a nivell legal a dia d’avui o no es creuen viables.   

 

4. Noves temàtiques a treballar 

El Sr. Alcalde demana que es facin propostes. La Sra. Bonvehí explica que aquest procés ja s’ha 

fet a  les comissions, però que es volia que es fes també amb el global del plenari. El Sr. Sans 

comenta que potser es podria recollir totes les propostes de totes les comissions i ja es tindria 

un pla de treball. Es comenta que es farà, però que era per si es volia aportar alguna cosa més.  

La Sra. Manau comenta que el tema dels residus a nivell escolar està molt bé però que quan es 

fan grans és un problema.  

El sr. Jofre vol proposar que en edificis municipals i equipaments públics es poséssin papereres 

compartimentades: ex. Pavelló, biblioteca, pla de la font, plaça de la serradora.  

La Sra. Ferrer comenta que fan molt mal aspecte els cables gruixuts que pengen baixant de la 

colònia  (cal  ritus). El Sr. Alcalde comenta que això s’ha d’anar solucionant a poc a poc  i que 

l’objectiu és anar‐los soterrant.  

El Sr. Jofre demana si encara es fa el tema de sacs de poda. Es comenta que si. Es diu que a 

Salipota no en tenen. Es queda que es revisarà.   

Demanen que des de  les escoles els va molt bé poder coincidir el tema del calendari amb el 

tema de escoles verdes. La Sra. Bonvehí comenta que no és senzill perquè, a banda de que es 

fa per diversos pobles, quan s’ha tractat 2 o 3 vegades un mateix tema és difícil trobar nous 

enfocs, ja que els destinataris del calendari no canvien, com en el cas de les escoles.  

L’enric Sala demana que es treballi més el tema dels horts i les hortes, ex. Biomassa, etc... i  el 

Sr. Manubens demana  si en  termes d’amortització  la biomassa és com els  leds. Es  comenta 

que  no  ,  que  depèn molt  de  la  instal.lació  i  del  que  es  tenia  abans.  S’estableix  debat  al 

respecte.  

 

5. Altres temes  

La Sra. Conxita  comenta que  respecte el  tema dels excrements dels gossos aniria bé que el 

pàrquing del cine no hi puguéssin entrar,  ja que no s’hi pot anar de  la quantitat que n’hi ha. 

Demana que s’hauria de posar un rètol. Des de  l’escola demanen que el pàrquing de davant 

del  de  l’escola  passa  el mateix.  El  Sr.  Enric  sala  comenta  que  als  horts  també.  El  Sr.  Jofre 

comenta que és més greu encara als parcs infantils. 



La sra. Marissa castellà demana si els podríem fer arribar la factura de llum, gas i aigua per fer 

estadística i sensibilització.  S’estableix que cada trimestre faran un recordatori per tal que els 

hi enviem les actualitzacions.  

El Sr. Jofre proposa al Sr. Ribera que des de l’institut es valori unir‐se al carro d’institut verd, ja 

que des de les escoles es fan moltes coses i quan van a l’institut es talla una mica el treball. El 

Sr.  Ribera  comenta  que  sembla  que  no  hi  ha  d’haver  cap  problema,  però  que  cal  tenir  en 

compte que tot i que ho tenen a dins quan arriben no ho fan per rebeldia.  

 

El Sr. Alcalde explica  les dades del consorci de residus  (anuals). S’han baixat molt els residus 

357  kg/hab/any.  Pel  que  comentaven  de  la  sensibilització  comenta  que  en  qüestions  de 

recollida selectiva Súria estava en les posicions altes de del rànking. També comenta que té les 

dades de la deixalleria mòbil i que l’Escola Francesc Macià i Sagrat Cor són de les més altes. Es 

queda que es passaran les dades.   

La Sra. Castellà demana com va sortir el tema de l’auditoria de l’escola. La Sra. Bonvehí explica 

que era un projecte del Consell Comarcal que van triar aquesta escola. Tot  i que dins el marc 

de l’agència de l’energia se n’aniran fent aquest any no en tenen contemplada cap per Súria, ja 

que ja es va realitzar l’any passat.  

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:30 h.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


