
Acta de la VI Assemblea de l’Associació Micropobles de Catalunya, celebrat a l’Ajuntament de L’Estany (El

Moianès) el 11 de juliol de 2015. Es comença la sessió  a les 11:00 hores en primera convocatòria amb la

següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta de la V Assemblea de l’Associació
2. Comentari de Presidència
3. Informe econòmic
4. Altes i baixes Associació
5. Informe de Presidència
6. Elecció nou Consell Directiu
7. Precs i preguntes

Hi ha l’assistència de:

Anna Torrental, (Ordis)
Josep Maria Padrosa (Riumors)
Modesta Cucurull (Sant Mori)
Ramon Bonaterra (Vilamaniscle)
Toni Lloret (Argençola)
Marcel Perramon (Aguilar de Segarra)
Carme Ferrer (Senan)
Artur Miro (Vilanova de Prades)
Antonieta (Riudaura)
Salvador Tresseras (L’Estany)
Montse Barniol (Alpens)
Albert Marcé (Rupit-Pruit)
Maria Carme Freixa (Vallfogona del Ripollès)
Mario Urrea (Torrebesses)
Ajuntament de Llobera
Ajuntament de Navès
Joan Puntí  (L’Estany)
Ramon Tort Rossell (Conesa)
Maria Crehuet (Ordis – Presidenta sortint)
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1- L’alcalde de L’Estany dóna la benvinguda als assistents i presenta l’Associació de
Micropobles als nous càrrecs electes que assiteixen per primer cop a l’Assemblea General

2- Lectura i aprovació de l’acta de la V Assemblea General de l’Associació de Micropobles a Senan.

3- La  Presidenta Maria Crehuet justifica el fet de no haver-se realitzat l’Assemblea disn les dates
previstes i haver-la posposat fins enguany,  degut a l’organització del Primer Confrés de
Micropobles de Catalunya celebrat  a Pira

4- Informe econòmic: En Ramon Tort, tresorer de l’Associació, presenta l’estat de comptes amb un
saldo positiu de 13.318’00 € a data de 10 de juliol de 2015.  S’aprova per unanimitat essent
l’informe favorable.

5- El secretari Ramon Bonaterra informe de les darreres altes a l’Associació. Els municipise
l’Espluga Calva, Sales de Llierca, Masarac, La Pera i sobremunt són així ja socis de ple dret.

6- Informe de Presidència, a càrrec de la Presidenta sortint Maria Crehuet

En l'any i nou mesos des de la darrera assemblea, podem dir que, la idea que va portar a un

grup d'electes de micropobles, ara fa 7 anys, a crear la nostra associació per tal de fer visible una realitat

menystinguda (com és la de 328 municipis de menys de 500 habitants, que no obstant gestionen el 40 %

del territori, però que no tenen gaire més de l'1,8% de la població del país) ha començat a donar els seus

fruits. Han fet falta 7 anys de treball, de picar ferro fred molt sovint, de reivindicacions i accions diverses

per tal que avui puguem dir que ja es parla de micropobles, que ja ens pregunten què opinem els

micropobles sobre temes que ens afecten, i que la premsa escrita ens dedica algunes línies, les ràdios

ens obren els micros i algunes televisions ens ofereixen alguna cadira als seus platós.

D’aquest temps passat hi ha moltes coses a explicar, però quasi tot el que s'ha anat fent ho

podeu trobar a la nostra web, que es va remodelar ara fa 3 anys. Us convido a entrar al nostre portal i

donar vida a l'associació aportant opinions a través de les xarxes que hi estan associades. Aquest nou

portal es va presentar durant la última assemblea celebrada a Senan el 19 d'octubre de 2013. Tots

sabem que els electes dels micropobles fem la nostra tasca d'electes en les hores que la nostra feina ens

deixa lliures... i durant aquelles altres que la família accepta concedir-nos. També sabem que sovint no

ens és fàcil contactar amb d'altres electes de micropobles ja que ens trobem dispersos en el territori i,

doncs, la confluència personal es fa difícil i complicada. Tenim la sort que les noves tecnologies ens

permeten una comunicació que d'altra manera ens seria difícil i costosa.... sempre i quan, és clar, el

nostre municipi gaudeixi de la cobertura suficient, cosa que encara no s'ha aconseguit en tot el territori.

Tasca que queda pendent...
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Aprofito per dir que des de fa un any aproximadament, la persona que gestiona la web i que fa de pont

entre l'associació i els mèdia, és l'Eva Gómez Culell.

No obstant la possibilitat de trobar tota la informació a la web, sí que vull fer un repàs ràpid de

les accions que considero més importants.

Des de la última assemblea, s'han fet dos Consells Directius, un el 22 de febrer de 2014 a Copons i l'altre

el 18 d'abril d'aquest any a Vallfogona de Ripollès. (També disposeu de les actes a la web on hi ha el

resum de la feina feta durant aquest temps). Remarcar que a la de Vallfogona es va acordar que com

que el tema de la tresoreria de les associacions s’ha complicat per una nova llei, la persona que ocupi la

vicepresidència corresponent, donarà la feina a una gestoria i en farà la supervisió

MICROCATALUNYA

En l'assemblea de Senan exposàvem un projecte que ens havien presentat per tal que li

donéssim suport. Els seus promotors, el periodista Marc Serena i el fotògraf Edu Bayer, l'anomenaven

microcatalunya, un viatge pels pobles més petits. Vam creure que era interessant i en el Consell directiu

de Copons vam acordar de donar-li impuls... El setembre passat, aquest parell de joves, van cloure (amb

una festa a l'antiga fàbrica DAMM de BCN) 7 mesos enfilats en una furgoneta amb la que van recórrer

14.000 km i es van passejar per 35 comarques. I resulta que el febrer d'aquest any rebien el Premi Carles

Rahola de Comunicació Local, atorgat per la Diputació de Girona i la Demarcació Gironina del Col·legi de

Periodistes. El premi va ser en la categoria d'informació digital i el jurat va pronunciar-se unànimement a

favor d’aquest projecte perquè “reivindica la presència dels pobles petits de Catalunya amb un format

jove, avançat i dinàmic que, a més, incorpora micromecenatge i pinzellades de comerç electrònic”. Així

doncs ens alegrem d'haver cregut en el projecte, d'haver-lo promocionat i, és clar, també ens sentim

satisfets del premi obtingut. Evidentment també el podeu veure a internet, a la seva pàgina

www.microcatalunya.cat.
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CONVENCIÓ DE MICROPOBLES, PIRA 29N-14

En el Consell celebrat a Copons ens vam acabar de decidir per tirar endavant un tema al que

feia temps que hi donàvem voltes: una trobada de tots els micropobles de Catalunya. Influenciats pel fet

que s'estava celebrant el tricentenari del 1714, vam pensar en celebrar l'acte al Born, però les condicions

no s'ajustaven ni al nostre pressupost, ni a la nostra idiosincràsia, ni a les nostres necessitats, pel que

després de diverses reunions, vam acabar decantant-nos per Pira que havia ofert el seu municipi per a

celebrar aquest acte. De fet alguns membres del Consell Directiu preferien mil vegades un micropoble

que Barcelona, tot i la centralitat i la facilitat de comunicació que ofereix la capital, i el fet històric que he

comentat.

Es van convidar els 328 micropobles de Catalunya, i el 29 de novembre, amb un diluvi anunciat

de feia dies, el pavelló de Pira ens va acollir i aixoplugar. Creiem que va ser tot un èxit: per l'assistència

(malgrat el diluvi), pel ressò en els mitjans de comunicació i per les exposicions que s'hi van fer. Vull

recordar que la professora de geografia i història de la UAB, la sra Maria Garganté, ens va fer una Visió

històrica general dels micropobles i la petita població escampada per Catalunya. Que el periodista i

ex-director de La Vanguàrdia, sr. Lluís Foix, ens va parlar de la Viabilitat econòmica i social d'aquests

petits municipis, i que el periodista i director del diari “ara”, sr. Carles Capdevila, ens va fer una reflexió

sobre La "visió" dels micropobles en els mèdia. Tots temes que ens afecten ben directament. Va tancar

l'acte la Vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació i Relacions Institucionals, l'Hble. Sra.

Joana Ortega. Aquells que no vàreu poder assistir-hi, podeu veure el vídeo de l'acte a la web. Si algú vol,

aquest DVD també es pot comprar.

Aquesta convenció, com us comentava al principi, va ser la “culpable” que no hi hagués

convocatòria d'assemblea quan tocava... ja que la seva organització va requerir un gran esforç.
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TRAMITACIÓ PROJECTE DE LLEI DE RÈGIMS LOCALS

Hi ha un altre fet que crec molt rellevant. La Presidenta del Parlament de Catalunya va enviar

una carta a l'Associació en la que ens feia saber que el President de la Comissió d'Afers Institucionals li

havia comunicat que es requeria la presència d'una representació de l'Associació, al Parlament de

Catalunya, el dia 6 de març de 2014, en relació a la tramitació del Projecte de Llei de Règims Locals.

Crec que és la primera vegada que ens “consideren” -com a associació- per un tema institucional i

d'envergadura com és la tramitació d'una llei.

Val a dir que aquesta proposta de llei del Parlament no resultava gaire millor que la famosa

LRSAL de l'Estat espanyol, en quan els micropobles es refereix.

En la nostra compareixença, després d'agrair la invitació i de constatar, un cop estudiat el

projecte de llei, que des de les grans administracions es veuen els municipis petits com un problema,

vam exposar que considerem que si hi ha un problema, aquest és compartit entre tots, petits i grans, i

que si som part del problema també hem de ser part de la solució, pel que ens semblava que la invitació

a participar a la Comissió del tot encertada.

Després vam incidir en els següents punts:

En el Títol I, que parla de PRINCIPIS, ens va semblar molt encertat que es considerés el “reconeixement

de la diferenciació”, però vam demanar que aquesta diferenciació no es valorés des de lo “macro”,

perquè llavors es cau en la uniformitat i es perd la riquesa de la diferència. De fet, un cop feta l'exposició

de principis, el reconeixement de la diferenciació sembla difuminar-se a mida que es van succeint els

articles del projecte de llei...

Bàsicament, la nostra intervenció es va centrar en les següents consideracions referents a diferents

articulats:

- No podem acceptar que s'avaluïn els serveis que prestem als nostres municipis només amb criteris

d'eficiència -que és el fet d'aconseguir un objectiu viable amb el mínim de recursos- i que mai no es parli

d'eficàcia, que és la capacitat d'obtenir un efecte desitjat, cosa que els micropobles sabem fer, sovint,

molt millor que les grans ciutats..

http://www.micropobles.cat/index.php


- Volem ser presents a l'hora d'establir aquests criteris d'avaluació perquè no podem acceptar que els

estàndards de qualitat obligatoris pels serveis a prestar es defineixin des dels despatxos de ciutat i amb

mentalitat de ciutat.

- En aquest sentit vam incidir que no estàvem d'acord amb l'articulat que diu “La comarca prestarà els

serveis mínims de recollida de residus, abastament d'aigua potable, neteja viària, control d'aliments i

begudes dels municipis de menys de 1.000 habitants” i no perquè no estiguem d'acord en delegar o

mancomunar serveis, si no perquè s'ha de donar la llibertat al municipis perquè pugui decidir quins

serveis es veu amb capacitat d'assumir i quins vol delegar.

- També vam discrepar en el punt en el que preveu que els acords que prengui el Consell d'Alcaldes i

Alcaldesses han de ser per consens, o quan això no sigui possible, per vot ponderat. I vam preguntar:

“s'ha tingut en compte la diversitat de composició de les comarques en persones i territori? S'ha estudiat

què passaria, a cada comarca, amb l'aplicació del vot ponderat? Sabem que en política s'ha donat

sempre preferència a les persones, i no neguem aquest criteri, però s'ha menystingut massa el territori, i

cada vegada queda més clar que sense un territori ben cuidat no hi ha una bona vida per a les persones”.

- Vam proposar que ja que la llei preveu un Síndic de Greuges Municipal pels municipis de més de 5.000

h es podria crear un Síndic de Greuges Comarcal per a les comarques amb poca densitat de població, o

amb molts municipis petits.

- En les disposicions finals es parlava d'un programa de reforma del mapa municipal, a l'elaboració del

qual -vam dir- volem ser-hi!

- En el torn de rèplica als diferents grups parlamentaris, que van incidir en la preocupació que no

puguem complir amb els serveis, vam recalcar que amb el que no estàvem d'acord era amb el

“proteccionisme” respecte als petits que desprenia el projecte de llei; que la igualtat no és uniformitat, i

que el que es proposava era que es decidís per nosaltres allò que podíem fer i allò que no, i que això

cada municipi ho sap i té el dret a decidir lliurement. Cada municipi, per petit que sigui, sap allò que pot

assumir i sap allò que no, allò que delega al Consell Comarcal o altres institucions, o allò que decideix

compartir amb d'altres municipis propers. L'autonomia municipal és per a tots, grans i petits, i s'ha de

respectar. I que de la mateixa manera que Catalunya reclama el dret a decidir, ha de saber concedir

aquest dret a tots els seus components, per petits que siguin
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ASSISTÈNCIES I REUNIONS DIVERSES

- Al llarg del 2014 hem estat convidats en dues ocasions a participar als ESMORZARS ALCALDES EU, que

organitzen EL PUNT-AVUI i el diari digital ALCALDES EU. Una va ser el 21 de gener, per parlar de la LRSAL,

i l'altra, el 17 de desembre per debatre sobre les eleccions municipals als municipis petits.

LOCALRET - També s’ha fet una visita a LOCALRET –el 17 de desembre del 2014- per estudiar les

problemàtiques que els micropobles tenen amb les TIC.

ACA. I a petició de Senan, es va fer una comunicació a tots els micropobles associats demanant quins

tenien alguna problemàtica d’abastament d’aigua per demanar una reunió conjunta a l’ACA. Un cop

rebudes les respostes, es va concretar la reunió el 16 de febrer d’enguany.

CONSELL D'EUROPA

El 14 i 15 d'abril d’enguany, vaig participar en una jornada al Consell d'Europa sobre temes de

finançament a municipis per accions diverses... En les diferents sessions vam tenir ocasió d'intervenir.

Vaig exposar el tema de sempre: Les subvencions que dóna la UE són “macro” subvencions. Impossible

d'accedir-hi amb els nostres pressupostos. Fins i tot difícil des dels Consells Comarcals. Llavors s'ha de fer

a través de les Diputacions i, és clar, amb una unificació de criteris que no sempre va bé a tothom... la

resposta no em va sorprendre. “Ajuntin municipis petits i en facin un de gran... ja veuran com tot resulta

més fàcil...”

Per no allargar-nos excessivament, torno a remarcar que totes les actuacions fetes les podeu trobar a les

notícies de la web i/o a les actes dels Consells Directius
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Potser també explicar que hi ha propostes que estan pendents d’aprovació esperant que qui les

ha proposades les adapti millor a les nostres necessitats, i d'altres -diverses i variades- que no han

arribat a port. Algunes perquè, arrel que els micropobles han ocupat espai als mitjans de comunicació i

s'ha conegut l'Associació, algú ha pensat que érem una oportunitat de negoci... però quan ens

preguntaven per les característiques dels micropobles i els contestàvem que la única cosa comuna que

teníem era no passar de 500 habitants, amb tot el que això comportava de gestió diferenciada de pobles

grans o ciutats, però que després cadascun era diferent de qualsevol altre perquè depenia de la situació

geogràfica, del clima, de l'economia, etc. etc. etc... llavors ja no es veien en cor d'elaborar una proposta!

ENERGIA

i he deixat pel final el tema energètic. Degut a que el meu poble, Ordis, fa uns anys que treballa en un

projecte energètic, he participat en molts espais on s'ha parlat d'energia, exposant com els micropobles

poden ser un model de canvi energètic.

- CoEnerCat (Congrés d'Energia de Catalunya), en una sessió territorial, a Girona, i a la Cloenda a BCN

- a les sessions de debat sobre energia en el marc de la fira ECOVIURE de Manresa, l'octubre del 2014,

- a les dues sessions del Rural Samrt Grids (2013 a Lleida i 2014 a BCN),

- organitzat pel “Fòrum 2012-Catalunya 21” des de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i

l'Institut d'Estudis Catalans, es va treballar el tema “Territori i Urbanisme. Estat i alternatives” i vaig ser

convidada a participar en el “Diàleg sobre energia, territori i urbanisme a Catalunya”, l'abril del 2015

I és en aquest àmbit de l'energia on, de cop i volta, es pensa en els micropobles... per què?

Existeix un col·lectiu que es diu CMES, Col·lectiu per a un Model Energètic i Social Sostenible,

sorgit d'enginyers en el marc de la Universitat Politècnica de Catalunya, però que aplega persones de

professions diverses. Hi ha una bona colla d'enginyers jubilats que estudien el tema del canvi de model

energètic.
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Un d'ells és en Ramon Sans que ha elaborat un estudi, publicat en un llibre, que es diu TE21:

transició energètica en el segle 21. Jo en formo part, d'aquest col·lectiu. I ara s'ha creat una comissió

que es diu “energia i micropobles” amb la idea de demostrar com hi ha possibilitats d'autosuficiència. I

em van demanar que, avui, us presentés la proposta d'elaboració d'uns “kids de solucions energètiques

per a micropobles”. Per a elaborar-los seria necessari que hi haguessin 10 micropobles disposats a

oferir-se per aquests estudis. I haurien de ser diferents i variats... en climatologia, territori i activitat

econòmica. És a dir, uns amb temperatures extremes i d'altres amb temperatures suaus. A la plana o a la

muntanya. Amb boscos o agrícoles i ramaders. “Aïllats” o a prop de nuclis urbans importants. Amb vent,

amb aigua, amb geotèrmia propicia... i amb sol que, d'aquest, gràcies a Déu en tenim tots!

El Pla de treball que ens proposen és :

Primera fita.

1. Es fixa que la dimensió a considerar com a micropoble correspondrà al criteri seguit per l’associació de

micropobles, fixat en un màxim de 500 habitants.

2. Realitzar, entre juny i setembre, una primera cartografia de la situació dels micropobles de Catalunya

en funció de tres conceptes clau: Clima – Activitats productives – Morfologia del territori.

3. Realitzar una primera selecció de 10 micropobles que puguin representar un mostreig significatiu de

diversitat en funció dels tres conceptes clau de l’apartat anterior.

Segona fita. (Setembre de 2015)

Reunió dels representants dels micropobles triats per tal de poder presentar el concepte de la TE21 i

l’objectiu del nostre projecte. (S’acorda que la presentació s’organitzarà per CMES aprofitant l’estructura

d’un dels micropobles triats o de qualcun altre si s’escau).
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Primera fase del projecte.

1. Valorització de les necessitats i factura energètica.

2. Valorització dels recursos.

3. Valorització dels residus.

4. Anàlisi de la gestió de l’aigua.

5. Fonts renovables i tecnologies més adients per cada cas i situació.

Segona fase del projecte.

1. Model de transició.

2. Possibilitats de implementació de les tecnologies.

3. Desenvolupament d’economies productives.

4. Normatives específiques.

Tercera fase del projecte.

1. Possibilitats energètiques per la mobilitat personal.

2. Possibilitats energètiques per la tracció i el transport.

Quarta fase del projecte.

1. Fixació del grau d’autosuficiència energètica i connexió a les xarxes comunes.

2. Possibilitat de generació d’energia per vende a la xarxa comuna o altres aplicacions externes
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Penso que és un projecte molt interessant en el que també haurem d'estar alerta. En aquests

moments ja quasi el 50% de la població mundial viu en grans ciutats i es preveu que s’anirà a més, i que

en lloc d'esponjar i fer més assequible el territori, la tendència és anar cap a megaciutats que cada

vegada tindran més problemes en tot i necessitaran més territori per abastar-se. Així doncs hem d'exigir

que també les ciutats treballin en aquest sentit i apurin totes les possibilitats i facin servir tots els seus

recursos abans de buscar territori... perquè tots formem part del problema i tots junts hem de buscar les

solucions. La solidaritat forma part de la nostra idiosincràsia, però també forma part del nostre caràcter

la voluntat de ser tinguts en compte en qualsevol decisió que ens afecti.

Arribat aquest punt, he d'exposar que jo, després de quasi 30 anys al meu ajuntament d'Ordis,

dels quals els 12 últims com alcaldessa, he tingut l'honor de poder donar un bon relleu i no m'he tornat

a presentar. Per tan, en no ser electe, no puc tornar a optar a presidir aquesta Associació. I he de

confessar que aquests anys de Presidència m'han permès conèixer molt millor la realitat dels

micropobles en tot el territori del nostre país, cosa que ha sigut un veritable plaer.

De totes maneres, a l'assemblea que es va celebrar a Pira el 2011, es va activar una figura que els nostres

estatus contemplen i que és la de Consell Consultiu, que presideix en Toni Lloret, Alcalde d'Argençola,

primer president de l'associació i un dels seus impulsors. Aquest Consell pot aplegar ex electes de

micropobles que tinguin ganes de seguir treballant.

I com que és el meu cas, m'incorporaré a aquest Consell Assessor, i des d'aquí -si a l'Assemblea li sembla

correcte- puc coordinar aquest afer del tema energètic que acabo de plantejar.

Doncs dono per acabat aquest informe de Presidència i, també, al meu càrrec de Presidenta de

l'Associació de Micropobles de Catalunya, càrrec que m'ha honorat durant aquests quatre anys i que no

hagués pogut portar a terme sense la col·laboració de tots els membres de la Direcció Col·legiada, del

Consell Directiu, del Consell Assessor, de les persones que han treballat en l’elaboració de la web, de les

tres persones que s'han ocupat de la comunicació, les dues Annes i ara l'Eva. Però vull fer especial

esment dels alcaldes i regidors membres del Consell Directiu, que aquesta vegada han optat per no

presentar-se facilitant així un relleu sovint ben necessari: l'Ann Gyles, d'Alfés, la sempre atent Presidenta

Adjunta; en Ramon Tort, de Conesa, el tresorer amatent dels nostres números; en Joan Purtí, de l'Estany,

que s'ha encarregat de la “tramoia” tan de la trobada a Pira com d'aquesta assemblea,  aquesta feina

que no es veu però que resulta imprescindible; la Núria Albà i el Lluís Soler de Senan, i l'Àngel Rodriguez

de Conesa, sempre a punt per a qualsevol col·laboració.
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7- Elecció nou Consell Directiu
Tal i com marquen els estatuts i degut també a que darrerament s’han celebrat les eleccions
municipals, cal renovar els càrrecs del consell directiu.

De forma consensuada es presenta la següent proposta:
- Presidència: Maria Carme Freixa
- Presidència adjunta: Montse Barniol
- Tresorer: Artur Miró
- Vicepresident Secretari: Ramon Bonaterra
- Vicepresidències:

o Josep Maria Padrosa,
o Marcel Perramon
o Carme Ferrer
o Salvador Tresserres
o Mario Urrea

La proposta és aprovada per unanimitat.

La nova Presidenta, Maria Carme Freixa, i el nou Consell directiu, agraeixen la tasca realitzada a totes i
tots els càrrecs electes que han desenvolupat la feina a l’Associació  de Micropobles de Catalunya, i els
ofereix l’opció de formar part del Consell Consultiu, tal i com marquen esl estatuts vigents.

Sense cap altre esdeveniment a comentar, es dóna la sessió per acabada a les 13:30 hores de l’11 de
juliol de 2015

El Vicepresident  Secretari La Presidenta

Ramon Bonaterra i Moltó Maria Carme Freixa

http://www.micropobles.cat/index.php

