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1. - Introducció: 

 

En els darrers anys l’Ajuntament de Manlleu ha rebut diverses queixes de veïns per 

molèsties causades per la població de Gavià argentat de potes grogues (Larus 

michahellis). Les principals queixes han estat molèsties pels crits, excrements, 

moviment de teules, trencament de claraboies, atacs,.... Des del mes de juny de l’any 

2008 l’Ajuntament va tirar endavant el cens i seguiment de la població reproductora 

per tal de tenir una primera informació i valorar quina era l’estratègia a seguir. A partir 

de l’any 2009, l’Ajuntament va decidir de continuar el cens i seguiment i a més, 

d’afegir-hi el control de la població mitjançant la punció d’ous dels nius més 

accessibles i/o problemàtics. Durant la primavera d’enguany, i durant el període de 

reproducció, l’Ajuntament ha decidit continuar el control i cens de la població 

nidificant de Manlleu, localització de nius, punció dels ous dels nius més problemàtics 

per queixes veïnals, seguiment de la reproducció i estima poblacional. L’Ajuntament, 

com cada any des del 2009, ha difós uns tríptics informatius sobre el control dels 

gavians, explicant quins són els problemes que poden causar, recomanacions que els 

veïns poden aplicar, el control de la població que es realitza i finalment, donant un 

telèfon d’atenció per tal d’atendre les queixes dels veïns per les possibles molèsties 

causades pels gavians.  

 

A part de les molèsties als veïns, els gavians també són una font de transmissió de 

patògens degut a que solen alimentar-se als abocadors i els gèrmens són eliminats a 

través dels excrements. Entre els patògens més comuns que poden transmetre hi ha 

bacteris causants de malalties intestinals en l’home com són Salmonella, 

Campylobacter, també els causants de la tuberculosi dels ocells (Mycobacterium 

avium) i els causants de l’ornitosi (Miyagawanella) i el botulisme (Clostridium 

botulinum).  

 

2.- Cens, control i seguiment:  

 

El seguiment i control de la població de gavians de Manlleu s’ha realitzat entre els dies 

29 de març i 3 de juliol; per tal de cobrir les dates d’establiment dels territoris, inici de 

la posta i seguiment de les queixes veïnals. També s’ha fet un seguiment de totes les 
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parelles reproductores i s’ha quantificat la seva productivitat a partir dels polls que han 

arribat a volar de cada niu. Un cop localitzats tots els nius, s’ha valorat la possibilitat 

d’actuar-hi fer la punció dels ous que evita que els polls neixin i els adults abandonin el 

niu al cap d’unes setmanes de covar sense èxit i així evitar molèsties als veïns. Les 

actuacions de control a través de punció d’ous l’ha realitzat un expert ornitòleg i gestor 

de fauna. Els censos i seguiment de la població han estat efectuats per una sola 

persona; un ornitòleg experimentat que ja ha treballat com a coordinador en el 

seguiment i control de la població de gavians de Roda de Ter entre els anys 2006 i 2011 

i en el cens i control de gavians a Manlleu, des de l’any 2008 i fins a l’actualitat.  

 

Com cada any, durant els censos s’ha fet una selecció dels nius detectats en funció de 

la ubicació del niu, adreça, situació en el plànol i categoritzant-ne el nivell de dificultat 

de l’accés al niu.  

 

Enguany, i a petició de Serveis Socials, es van plantejar unes tasques d’atenció als veïns 

que ja s’havien queixat en anys anteriors i aquells amb zones de major concentració de 

nius i per tant, més susceptibles de rebre queixes per molèsties dels gavians.  

 

Durant el període de cens es va fer un seguiment de l’activitat reproductiva tots els 

nius detectats, per tal d’avaluar la productivitat de l’espècie a través del nombre de 

polls volanders (a punt de volar o que comencen a fer-ho).  
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Foto 1: Tres polls de Gavià argentat (Larus michaellis) d’uns 14 dies d’edat a la teulada del Molí 
Mierons (Manlleu). 

 

El seguiment i control de la població de gavians es va començar durant la primera 

setmana d’abril a fi i efecte de detectar a temps les parelles que inicien la posta més 

aviat. Durant la segona setmana d’abril es va poder comprovar la majoria de parelles ja 

estaven amb niu fet i covant els ous.   

 

Durant la primera part del període de control (3 primeres setmanes d’abril) es va fer 

un seguiment i detecció dels nius de gavià localitzats al nucli urbà de Manlleu. Al 

mateix temps s’ha fet una selecció dels nius detectats en funció de la ubicació del niu, 

adreça, situació en el plànol i categoritzant-ne l’accés al niu. Paral·lelament, enguany 

es van rebre 47 queixes veïnals tan a través del telèfon de l’Ajuntament, com 

directament al tècnic que fa el control o a la Policia Municipal, la majoria de queixes 

han estat per molèsties causades pels crits, trencadissa de teules i claraboies, 

excrements i enguany les darreres queixes han estat sobretot per polls que havien 

caigut del niu abans d’hora. Enguany les queixes s’han més que duplicat respecte l’any 

anterior, en part degut a l’increment de la campanya informativa.   
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Els nius classificats com a no viables, s’ha decidit que no s’hi faria cap actuació, ja sigui 

per excessiu risc d’accident en l’actuació, per dificultat d’accés a la teulada o per 

manca evident de molèsties als veïns. Posteriorment s’ha fet una priorització dels nius 

on era més urgent d’actuar. S’ha seguit el mateix protocol de quedar telefònicament 

amb els veïns/nes afectats per inspeccionar el niu (o les molèsties causades) i, un cop 

observat que hi havia niu, s’ha fet la punció dels ous i s’ha explicat al veí/na afectat les 

possibilitats d’actuació per evitar-ne la reproducció l’any següent. En el cas que no hi 

hagués niu, s’han instal·lat banderoles dissuasives o bé, s’ha recomanat la instal·lació 

de cables o punxes per evitar que els gavians es parin a les teulades o als seus 

elements (xemeneies, claraboies, ...).   

 

La punció dels ous es realitza de la manera més ràpida possible, prioritzant la seguretat 

del tècnic ornitòleg que va equipat amb casc de seguretat, calçat amb bona 

adherència, guants i arnés de seguretat (en la majoria de les actuacions). La punció es 

realitza amb una agulla veterinària de 40 mm. de llarg i de 2 mm. de gruix, es realitzen 

almenys 3 puncions per cada ou per tal d’assegurar que entri suficient aire a l’ou que 

interrompi el desenvolupament de l’embrió per infecció.  

 

 

Foto 2: Moment de la punció d’ous en un niu a les teulades de Can Serra (Manlleu). 
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Durant la segona part del període de control (del 1 de maig al 3 de juliol) es va fer un 

seguiment de l’activitat reproductiva de tots els nius detectats durant la primera fase 

del cens, per tal d’avaluar la productivitat de l’espècie a través del nombre de polls 

volanders i de l’efectivitat de les actuacions realitzades. Així mateix, es van fer trucades 

i visites de seguiment als veïns que havien realitzat queixes a través del telèfon de 

l’Ajuntament durant els anys anteriors per demanar-els-hi si tornaven a tenir molèsties 

i si s’hi havia fet les actuacions proposades. En cas afirmatiu, s’hi feia la visita pertinent 

i es tornava a recomanar la instal·lació de mesures a la teulada per evitar les molèsties 

causades pels gavians.   

 

3.- Resultats: 

 

En la campanya de seguiment i control de la població reproductora de gavians s’han 

obtingut els següents resultats:  

 

Taula 1 

 

 
Dades 

2017 

Dades 

2018 

Dades 

2019 
Observacions 

Nombre de parelles 
reproductores 

69 68 75 S’ha incrementat en un 10 % 

Nombre de nius amb posta 66 66 72 Totes les parelles controlades 
menys tres han iniciat la posta 

Nombre de nius on s’ha fet 
punció d’ous 

29 17 35 Enguany s’ha pogut tornar a actuar 
al BICC General Cable 

Fracassos reproductius 
naturals 

5 2 6 Degut a causes naturals (causes 
meteorològiques, infertilitat, ...) 

Nombre de nius amb polls 
retirats 

2 5 6 Enguany s’ha actuat en més nius 
per les queixes dels veïns. 

Nombre de parelles amb 
èxit reproductiu 

32 44 36 Parelles amb polls volanders. S’ha 
reduït un 18 % respecte el 2018 

Nombre de polls volanders 50 - 55 80 60 - 65 S’ha reduït un 15 % respecte el 
2018 

Nivell d’efectivitat de les 
puncions 

100 % 100 % 99 % Únicament ha nascut 1 poll dels 
nius on es va actuar 

 

Els resultats obtinguts consoliden la importància de la població reproductiva de 

gavians argentats de Manlleu i demostren que després de 8 anys amb reducció del 
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nombre de parelles reproductores, enguany hi ha hagut un increment (10,0 %, n= 75) 

del nombre de parelles. Enguany hi ha hagut almenys 6 parelles que han patit fracàs 

reproductiu per causes desconegudes. Tenint en compte el fracàs reproductiu natural 

registrat i les puncions d’ous efectuades, el nombre de parelles amb èxit reproductiu 

ha estat de 36, lleugerament inferior a l’any passat (18,0 %, n=44) degut al major 

nombre d’actuacions realitzades (puncions d’ous i retirada de polls). Això significa que, 

gràcies al control efectuat i a les causes naturals, només s’han reproduït amb èxit 

menys de la meitat de les parelles reproductores de Manlleu. El nombre de polls 

volanders també s’ha reduït aproximadament un 15 % respecte el 2018, pel mateix 

efecte comentat anteriorment. El nombre de polls volanders censat es podria 

incrementar lleugerament ja que hi ha nius amb dubtes amb el nombre de polls 

envolats. És manté la reducció de parelles reproductores a la colònia de Can Roquer – 

Can Serra, i s’incrementa lleugerament el nombre de parelles al nucli urbà de Manlleu 

(de 48 nius el 2017 a 50, el 2018 i 52 el 2019). Aquest fet podria ser degut a que la 

pressió exercida sobre la zona industrial hauria pogut desplaçar algunes parelles 

reproductores cap al nucli urbà.  

 

3.1.- Actuacions realitzades: 

 

Aquest és el desè any que s’han realitzat actuacions de punció d’ous per tal d’intentar 

controlar la població de gavians al conjunt de Manlleu. Enguany, ja es varen rebre 2 

queixes durant el mes de març, la majoria de les puncions d’ous es van fer durant el 

mes d’abril i es va allargar durant el mes de maig amb diverses actuacions per 

molèsties amb nius amb pols ja nascuts durant els mesos de maig i juny (vegeu 

informe d’actuacions).  

 

En total, es van realitzar 29 actuacions, menys que a l’any anterior (vegeu l’annex II de 

seguiment de les queixes veïnals). La majoria d’actuacions van consistir en punció 

d’ous, assessorament per a instal·lar cables o punxes dissuasives i per explicar que 

avisin l’any vinent durant el mes d’abril quan encara no han nascut els polls, i alguns 

avisos per polls no volanders o ferits caiguts del niu al mes de maig i juny.  
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3.2.- Evolució de la població: 

 

Si es comparen les dades obtingudes de població nidificant actual amb les dades dels 

anys 1998 i 1999 (Abella i Camprodon– La Vola, 1999), s’observa que el nombre de 

parelles reproductores ha incrementat clarament respecte la població uns 10 anys 

enrere,  tot i que els darrers tres anys s’ha aconseguit reduir i estabilitzar en unes 70 

parelles aproximadament. No disposem de dades a partir de l’any 2000 ja que ningú 

n’ha fet un seguiment sistemàtic, únicament es disposa de dades aproximades de polls 

volanders concentrats al Ter, al voltant de la zona esportiva (C.Martorell, no ed.). Per 

tant,  la tendència clara a l’increment s’ha vist frenada a partir del 2012 i fins 

l’actualitat, molt probablement per efecte del control efectuat aquests darrers anys.    

 

Gràfic 1. Nombre de parelles reproductores  

 

Font: Dades del 1998 i 99 (Abella i Camprodon, 1999) i dades pròpies. 
 

 

Faltaria conèixer les dades de població nidificant i productivitat reproductiva dels anys 

del 2000 fins el 2007. Pel que fa a la productivitat (nombre de polls volanders) de les 

parelles reproductores amb posta, s’observa un clar increment respecte les dades dels 

anys 1998 i 1999, assolin un màxim de 80 polls el 2008, el 2009 1 es va reduir a gairebé 

                                       
1 Primer any que es realitza el control i dades pròpies. 
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la meitat (42 – 43 polls), el 2010 es va incrementar amb 60 polls, degut a l’increment 

de parelles reproductores i aquests darrers tres anys s’ha estabilitzat al voltant de 60 

polls volanders.   

 

Gràfic 2. Nombre de polls volanders 

 

 

Font: Dades del 1998 i 99 (Abella i Camprodon, 1999), dades aproximades del 2006 i 2007 (C. Martorell, 
no ed.). 

 

De la mateixa manera que els anys anteriors, la localització dels nius de gavià a 

Manlleu mostren un patró molt clar: 

 

- Mostren preferència pels edificis més alts i propers al riu. 
 

- Mostren preferència pels edificis més vells amb coberta malmesa,  de poc 
pendent i de teula.  

 
- A la zona industrial de Can Serra i Can Roqué es comporten com una colònia 

amb uns 19 nius molts propers entre ells.  
 
Pel que fa a l’evolució de la població hivernant a nivell comarcal, ha anat disminuint els 

darrers anys (10 – 12 anys), ja que els anys 1995 i 1997 s’havia registrat algun màxim 

de 4.000 exemplars fins arribar al mínim de 193 exemplars del 2003. Tot i així, a partir 

del 2004 hi ha hagut una clara recuperació de la població hivernant fins arribar a valors 

entre 1700 - 2000 gavians, valors molt superiors als dels anys 1999 i 2000 (Cens 

d’ocells aquàtics hivernants del mig-alt Ter – Departament de Territori i Sostenibilitat, 
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Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN i CERM). Aquesta lleugera davallada de la 

població hivernant demostra una vegada més, que la població no nidificant és molt 

fluctuant, que es troba molt lligada a la disponibilitat d’aliment als abocadors i plantes 

de compostatge i que la reducció de la disponibilitat d’aliment al abocador d’Orís ha 

afectat a la població. Cal tenir en compte que des de fa almenys 3 anys, la majoria de 

població “flotant” ja no utilitza el pantà de Sau com a dormidor, si no que dormen en 

teulades de zones industrials com Can Puigneró (Roda de Ter), o el polígon l’Avellanet 

(Balenyà) i també camps agrícoles del voltant. 

 

Gràfic 3. Població hivernant 

 

Font: Grup de Naturalistes d’Osona- ICHN, Departament de Medi Ambient 

 
Cal diferenciar que la relació entre la població hivernant i la reproductora no és 

directament proporcional, així doncs sembla que la població hivernant prové de llocs 

propers amb grans colònies de cria, com per exemple la de les Illes Medes amb unes 

8.000 - 10.000 parelles (DMAH, 2016) i no sabem de quina manera afecta a les 

diferents poblacions reproductores d’Osona. És evident que la població hivernant – 

itinerant de gavians d’Osona té com a principals punts d’alimentació l’abocador 

comarcal d’Orís i la planta de compostatge dels Sots (Sant Martí de Centelles). D’altra 

banda, amb els marcatges i posteriors lectures d’anelles, hem pogut comprovar la gran 
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mobilitat de la població i la connexió continuada amb poblacions franceses, 

portugueses i del Cantàbric.  

 

El que hem pogut tornar a observar és que la majoria de parelles reproductores són 

molt fidels al seu territori (teulades del voltant on solen ubicar el niu) fins i tot durant 

l’hivern, de manera que abandonen la teulada durant curts períodes de temps i de 

vegades fent el relleu amb l’altre membre de la parella. Per tant, és bastant 

improbable que les parelles reproductores de Manlleu s’alimentin freqüentment a 

l’abocador comarcal d’Orís, almenys durant l’època de reproducció. Tot i així, ho 

deuen fer almenys d’una manera puntual, ja que es va poder comprovar que adults 

capturats a l’hivern a Malla, posteriorment havien criat al nucli antic de Vic el mateix 

any.    

 

Durant aquest 2019 s’ha tornat a aconsellar als veïns amb queixes que instal·lin un 

sistema de cables a les teulades (2 cables prims d’acer collats a dos pilars situats al 

carener de la teulada a una alçada de 25 i 60 cm.), a les claraboies i xemeneies per 

evitar que els gavians s’hi parin i hi nidifiquin. S’han donat les dades de l’empresa KR 

Control DDD, SLU de control de plagues per tal que els fes un pressupost de la 

instal·lació necessària en cada cas (Xevi Solà: 610.068.298).     

 

 

Foto 3: Sistema de cablejat instal·lat en una casa de la Via Ausetània.  
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3.3.- Desplaçaments, dormidors i punts d’alimentació 

 

Durant els mesos d’hivern, els gavians habitualment es solen desplaçar diàriament de 

la zona del dormidor, al pantà de Sau i a Roda de Ter, cap a les zones d’alimentació. La 

zona d’alimentació principal és l’abocador comarcal d’Orís on s’hi desplaça el gruix de 

la població hivernal i exemplars no reproductors. És en aquesta ruta diària que els 

estols de gavians passen molt propers pel nucli de Manlleu, i es solen parar a 

descansar als camps llaurats o amb rostoll propers al municipi. Una part menys 

important de la població hivernant s’alimenta als trams de riu que hi ha des de la cua 

del pantà de Sau fins a Orís, i a alguns conreus propers al riu. A Manlleu, concretament 

a les teulades de la zona industrial de Can Serra i Can Roqué, fins ara era l’únic 

dormidor situat en una zona urbana amb màxims de més de 1.500 individus el febrer 

del 2008 (M. Rodríguez, com. pers), representant el 80 - 90 % de la població hivernant 

a la comarca. Amb la instal·lació dels filats a les teulades de la zona industrial, 

solament unes poques desenes d’exemplars es queden a dormir a Manlleu 

(principalment a les naus de Can Serra) i ara la gran majoria de la població comarcal 

utilitza com a dormidor la zona industrial de Roda de Ter (antigues naus d’en Puigneró) 

i en menor nombre, al pantà de Sau.   

Pel que fa a la població nidificant, pràcticament no realitza desplaçaments diaris 

significatius i es solen quedar entre el nucli urbà i els trams del Ter més propers a 

Manlleu, alimentant-se de peix mort, restes de menjar, coloms domèstics, gatons, 

rates, aportacions de menjar per gats, invertebrats, llavors, ...  

 

Per al control de la població hivernant de gavià argentat és imprescindible fer una 

correcta gestió de l’abocador comarcal d’Orís, és en aquest sentit que cal que el 

Consell Comarcal d’Osona (ens gestor de l’abocador) continuï realitzant una bona 

gestió dels residus municipals per tal de limitar l’accés a l’aliment. Tot i la recent 

implantació de la nova planta de triatge de residus a l’abocador d’Orís, la disponibilitat 

d’aliment pels gavians a l’abocador no ha disminuït tal com s’esperava i diàriament 

encara s’hi van a alimentar entre 200 i 300 gavians. Enguany a l’abocador d’Orís encara 

s’hi han vist diàriament diferents espècies d’aus que s’alimenten de les deixalles 
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orgàniques: Voltor comú (Gyps fulvus), Aufranys (Neophron pernopterus), Milans 

negres (Milvus migrans), Milans reials (Milvus milvus) i nombrosos Corbs (Corvus 

corax), a part dels gavians. Des del 2011 el Grup d’Anellament de Calldetenes – Osona 

(http://www.gaco.cat/) està realitzant captures de voltors, milans i corbs per al seu 

marcatge i posterior identificació dels individus agressius amb el bestiar.  La planta de 

compostatge dels Sots (Sant Martí de Centelles), actualment ja és el primer punt en 

importància en l’alimentació dels gavians, per davant de l’abocador d’Orís, amb 500 – 

700 ex. que s’hi van a alimentar diàriament.  

 

3.4.- Importància i origen de la població 

 

La població reproductora de Manlleu és la més important de la comarca, només s’ha 

pogut comprovar la nidificació de gavians a 3 municipis més: Torelló, Roda de Ter, Vic i 

enguany s’ha comprovat per primera vegada la nidificació a Balenyà. La importància de 

les diferents poblacions en funció de la seva població reproductora es veu en la 

següent taula: 

Taula 2. Població reproductora a Osona, 2018. 

 

Població Núm. parelles 
reproductores 

Any i font 

Manlleu 75 2019, C. Martorell 

Roda de Ter 180 aprox. 2019,  J. Baucells 

Vic 40 - 45 aprox. 2019, J. Baucells 

Torelló 3 – 4 aprox. 2019, C. Martortell 

 

Cal destacar que la població de Roda de Ter, d’ençà el 2018, ha experimentat un 

espectacular creixement (unes 180 parelles) sobretot per què la població s’ha 

concentrat i multiplicat en només dos anys, per a nidificar a les teulades de la zona 

industrial de Can Puigneró. Aquest creixement tant important no fa res més que 

confirmar que la població flotant – hivernant és potencial reproductora sempre que 

trobi un lloc i les condicions òptimes per a establir-se com a colònia de nidificació. 

Enguany s’hi ha tornat a actuar amb la retirada de polls de la majoria de nius, però 

caldrà plantejar a nivell supra- municipal si cal seguir-hi actuant o és millor no exercir 

http://www.gaco.cat/
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una pressió forta a la colònia reproductora per tal d’evitar el desplaçament i les 

conseqüents molèsties als nuclis urbans més afectats.  

 

 

Foto 5: Zona de nidificació en colònia entre les teulades de la zona industrial de Puigneró a 
Roda de Ter (Abril, 2017).  

  

Aquest darrer fet també seria aplicable al control que s’exerceix a la zona industrial de 

BICC General Cable per si pot tenir un efecte de desplaçament d’algunes parelles 

reproductores cap al nucli urbà de Manlleu. 

 

Foto 4: Aspecte que tenen alguns contenidors de deixalles (fracció orgànica i rebuig) amb 
aliment fàcilment disponible pels gavians.  
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4.- Previsió per la propera temporada 

 

Per la temporada vinent, és recomanable tornar a difondre els tríptics informatius de 

la campanya de seguiment i control de gavians. 

 

En aquests 10 primers anys de seguiment i control a Manlleu, ja s’ha aconseguit una 

primera reducció de la població nidificant i una productivitat de polls similar a la del 

2007 i 2009, tot i que s’han incrementat les queixes dels veïns (pel fet de la millora en 

la difusió de la campanya informativa).      

 

És recomanable seguir de ben a prop l’evolució de les parelles reproductores l’any 

vinent i està preparats per si hi ha futures molèsties als veïns i que es pugui repetir una 

actuació ràpida. També caldria recordar a la població un altre cop que cal avisar a 

l’Ajuntament de l’existència d’algun niu sempre abans de finalitzar el mes d’abril, ja 

que si la queixa és posterior, els polls ja hauran nascut i ja no hi haurà possibilitat 

d’actuar.  

 

També caldrà recordar als veïns que s’han queixat a l’Ajuntament en alguna ocasió, si 

realment han fet la instal·lació que se’ls va recomanar que fessin en el seu dia per tal 

d’evitar futures molèsties dels gavians. Si no ho han fet, caldrà tornar-els-hi a recordar 

què hi poden instal·lar per evitar més molèsties i que és responsabilitat seva de fer-ho.  

 

Pel que fa a la gestió dels punts d’alimentació habituals (bàsicament abocador d’Orís i 

planta de compostatge del Sots) és prioritari que s’hi estableixen mesures per dificultar 

l’accés a l’aliment. En el cas d’Orís es pot incidir en dos punts clau: 

 

- Millora de la recollida selectiva de residus orgànics. 

- Compostatge de la fracció orgànica de les deixalles fresques i cobertura de 

les piles amb malles elevades o a dins d’una nau.  
 

Pel que fa a la planta de compostatge del Sots (Sant Martí de Centelles), caldria 

instal·lar-hi una estructura amb sostre de malla que afectes a les piles de deixalles 

orgàniques fresques. 
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Millores a implantar al nucli urbà de Manlleu: 

 

- Mantenir nets i lliures de restes de deixalles orgàniques els contenidors 

urbans. 

- Millora de les papereres de la zona del Puig Agut amb tapes per evitar 

l’accés del gavians.  

- Continuar amb la bona gestió de les colònies de gats de la ciutat.  

 

 

També caldrà valorar si cal seguir realitzant el mateix control intensiu que s’ha vingut 

fent aquests darrers 9 anys a la zona industrial de BICC General Cable per si pot tenir 

un efecte de desplaçament d’algunes parelles reproductores cap al nucli urbà de 

Manlleu, és molt probable que realment es doni aquest efecte de desplaçament, per 

tant seria recomanable disminuir la pressió a la zona industrial.  



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1: 

 

  Taula del seguiment i control dels nius de gavians  
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ANNEX 2: 

 

  Actuacions i seguiment de les queixes veïnals 
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ANNEX 3: 

 

  Recull dels avisos i queixes veïnals 
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PLÀNOL 1: 

 

  Ubicació dels nius al nucli urbà de Manlleu 

 

       Punts vermells 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


