
 

 

Acta de la VI Assemblea de l’Associació Micropobles de Catalunya, celebrat a a la 

biblioteca d’Espinelves (Osona) el 29 d’octubre del 2016. Es comença la sessió  a les 

10:50 hores en primera convocatòria amb la següent ordre del dia: 

ORDRE DEL DIA 

-Intervenció del professor Francesc Muñoz de la UAB, director de l’Observatori 

de la Urbanització i del màster “Intervenció i gestió del paisatge i del 

patrimoni”; 

-Intervenció de Sergi Marí, coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori.  

Ordre del dia estricte de l’assemblea: 

-aprovació acta de la darrera assemblea celebrada a l’Estany el juliol del 2015; 

-altes i baixes de socis; 

-informe econòmic  

-informe de presidència: reunions i contactes mantinguts; propostes de 

convenis de col•laboració (XCT, Viles Florides, SomEnergia); col•laboracions 

amb Fundació del Món Rural, departament de Geografia de la UAB, llibre 

Microcatalunya,...; 

-informe de l'àrea d'energia; 

-precs i preguntes. 

 

Hi ha l’assistència de: 

 

Ramon Bonaterra (Vilamaniscle) 

Toni Lloret (Argençola) 

Maria Carme Freixa (Vallfogona de Ripollès) 

Mario Urrea (Torrebesses) 

Pilar Bosch Bech (Garrigàs) 

Ramon Vallverdú Arbós (Tarrés) 

Cesc Salamé (Copons) 

Anna Vayreda (Beuda) 

Joan Mercader (Susqueda) 

Eva Viñolas (Susqueda) 

Angel Colom (Susqueda) 

Enric Domènech (Mieres) 

Jaume Fontdevila (Gualta) 

Sebastià Mata (Maldà) 

Maria Crehuet (Ordis) 

Joan Manel Claveria (Espinelves) 

 



S’han excusat: l’Estany, Vilanova de Prades, Senan, Sant Mori, Duesaigües, Veciana, 

Alpens i en Marcel Collell 

 

 

1- L’alcalde d’Espinelves dóna la benvinguda als assistents  

2- Presentació XCT 

3- Presentació Francesc Muñoz 

 

4- Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea General de l’Associació de 

Micropobles a l’Estany. 

 

5- Altes i Baixes: ara hi ha 125 socis. 

 

6- Informe econòmic: Es disposa al compte corrent de 16.317,57€. S’ha pagat ja el 

vídeo de la convenció (1.061€) i falta el roll-up i cartells (...), Coberteria 

(249,68€), obsequis (225,08€) i el so i projector (1633,5€). Amb la publicació de 

Microcatalunya s’hi aportarà 1200€.  

 

Davant els contactes i els àmbits que s’han anat obrint des de presidència es demana si 

hi poden haver alcaldes o regidors que s’impliquin en el dia a dia de l’Associació i 

també en establir responsables temàtics. Així l’alcalde de Maldà s’ofereix per portar 

l’àrea de Joventut, donat que participa activament en una prova pilot a la demarcació 

de Lleida amb altres alcaldes i regidors de joventut i la DT per a impulsar noves accions 

en polítiques de joventut als micropobles; en l’àmbit d’Educació, i una mica arrel de la 

peticions concretes de l’Escola d’Alfés, sembla que caldria donar-se a conèixer al 

departament i participar en el Secretariat de l’Escola Rural, i s’ofereixen l’alcalde de 

Copons i Garrigàs. L’alcalde d’Espinelves, a partir de gener, també diu que tindrà més 

temps i ho farà i el de Mieres també diu estar a disposició. 

 

El secretari i la presidenta posen de manifesta comenten respecte al procés 

participatiu que el Dept de Governació ha iniciat de governslocals.cat que, tot i haver 

tingut reunió amb la consellera el 8 de setembre i haver manifestat l’AMC la voluntat 

de participar-hi activament, no forma part de la comissió impulsora on sí hi són les 

altres 2 entitats municipalistes. S’acorda fer una carta a la consellera de protesta 

enèrgica per aquesta exclusió. Així mateix i a fi de donar veu als micropobles s’acorda 

que l’AMC serà el catalitzador de les demandes i inquietuds dels micropobles. Cal 

contactar amb un assessor que analitzi els documents que es treballen (de moment, si 

ningú té cap més proposta es parlaria amb Josep Rovira de Nova Celona que havia fet 

una proposta i que havia treballat a Governació però si algú pensa en algun advocat 

que ho pot fer que ho digui) i organitzar una sessió de treball amb els micropobles 

(associats o no) per tancar la proposta. Es reserva uns 2.000€ per afrontar els costos 

del professional. 

 

També a proposta d’en Toni Lloret, es debat la necessitat que l’AMC no deixi de banda 

estar al servei dels associats pel què fa a reivindicar problemàtiques concretes i 

sobretot a ser beligerant per reivindicar la situació dels nostres municipis. Es convé que 

cal una campanya de comunicació potent on es convidi als mitjans de comunicació als 



micropobles per mostrar com una situació de precari o de necessitat en el micropoble 

en qüestió s’ha solucionat. Es tracta de amb un cas d’èxit mostrar que la situació 

general no està atesa suficientment. Es proposa que la primera convocatòria als 

mitjans sigui per denunciar que l’AMC ha estat deixada de banda a governslocals.cat i 

potser per tenir més impacte es faci, excepcionalment, a Barcelona on hi ha tots els 

mitjans. S’ha de fer regularment de manera que la realitat dels micropobles vagi estan 

a l’agenda dels mitjans. 

 

La presidenta informa que l’Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya se’ls 

ha adreçat (amb en Marcel Cullel s’hi van reunir a Manresa) per a que se’ls doni suport 

amb una moció que reivindica el paper dels agents rurals com a col·laboradors dels 

ajuntaments en zones rurals. Es debat que aquesta col·laboració en algunes comarques 

no hi és, més aviat al contrari, que es parlarà amb la Montse Barniol sobre el text i que 

potser cal centrar-lo més en la vessant de col·laboració que en la de reivindicació de 

condicions laborals. Els agents concrets que van contactar són el cap de comarca de la 

Noguera (Francesc Coll) , el de les Garrigues (Josep M Baiget) i un d’Anoia.  

 

També es dóna el vist-i-plau al conveni de Viles Florides, ja que no representa cap cost 

per l’AMC i preveu un descompte de la quota als micropobles que s’hi afegeixin (algun 

ha mostrat interès). 

 

 


