
Acta de l’assemblea extraordinària d’Alfès, celebrada el dia
13/09/08. Hi asisteixen representants dels següents ajuntaments:

Almatret (Sr. Evarist Giralt), Aspa (Sra. Mª José Invernón), Alfès
(Sra. Ann Gyles),Torrebesses (Sr. Mario Urrea), L’Estany (Srs.
Salvador Tressera i Raimon Maurí),Senan (Sra.Nuria Alba),Conesa
(Srs. Angel Rodríguez i Ramon Tort),Vallbona de les Monges (Sr.
Ramon Bergadà), Argençola( Srs. Toni Lloret,i Mercè Franquesa),
Foradada (Sr. Salvador Boliart), Pinós (Sr. Marcel Culell), Aguilar
de Segarra ( Sr. Valentí Riera), Clariana de Cardener (Sr.Albert
Bajona)

Excusen l’assistència el Batlle de Gaià i l’alcaldessa de
Vallfogona de Ripollès.

Ordre del dia:

1- Benvinguda i explicació de com anirà l'assemblea
Es fan les degudes presentacions i es comença l’assemblea quan són
les 14’30 hores de la tarda, explicant l’ordre del dia a càrrec de
la secretària de l’AMC, amb la següent explicació,

RESPECTE I OPORTUNITATS PER ALS
MICROPOBLES

Dissabte dia 13 de setembre a la vila d’Alfès, comarca del Segrià, l’Associació de
Micropobles de Catalunya, dugué a terme una sessió informativa amb el director
general de desenvolupament rural del departament d’agricultura de la Generalitat, el sr.
Jordi Bertran, la trobada va consistir en la presentació del programa Leader, que es
tracta d’una linía d’ajuts al medi rural que consisteix en dinamitzar el territori, fent-lo
créixer econòmicament. Per a aconseguir-ho el departament ha creat a tot Catalunya uns
grups d’acció local, que mitjançant l’ajut de tècnics de suport als ajuntaments i entitats
privades han d’incentivar projectes de millora en el territori , aquests projectes es
presentaran al departament que els valorarà i seleccionarà aquells que aportin en conjunt
una millor dinamització del territori, tant econòmicament com en oportunitats de treball
i possibilitin el seu creixement.

Posteriorment es va celebrar la 1ª assemblea ordinària de l’Associació de Micropobles
de Catalunya, a la qual varen assistir alcaldes/esses i regidors/es de diferents
ajuntaments de Catalunya i diferents partits polítics , però amb problemes en els seus
municipis molt similars: Almatret, Aspa, Alfès, Torrebesses, L’Estany, Senan, Conesa,
Vallbona de les Monges, Argençola, Foradada, Pinós, Aguilar de Segarra i Clariana de
Cardener. Va ser un bon moment per a intercanviar experiències, conèixer nova gent i es
va posar de manifest que hem de continuar creixent en nombre d’ajuntaments, en el
moment present som un total de 33 ajuntaments de Catalunya amb una població igual o
inferior als 500 habitants, i continuar fent pressió a les diferents administracions de
govern perquè s’entengui que la realitat al medi rural es diferent de la de les grans
ciutats, tenim greus mancances de serveis bàsics i constatem que els ajuts que se’ns
donen venen a través de subvencions que al no ser d’un 100% difícilment són



assumibles per uns ajuntaments que gestionem molta part del territori català amb un
baix índex de població. Hem de tenir present que en els postres pobles hi viuen persones
i que falta que se’ns tingui en compte a l’hora de prendre decisions, ja que el nostre dia
a dia en els micropobles és una realitat diferent de la de les ciutats i les lleis sovint no
s’adapten a aquestes realitats, necessitem que se’ns respecti i que tinguem igualtat
d’oportunitats.

Mercè Franquesa
Secretaria i Vicepresidenta de L’AMC
mercefranquesa@micropobles.cat

2- Informe del president

El Sr. Toni Lloret, com a president de l’AMC, fa el següent
informe:

1a ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE
MICROPOBLES DE CATALUNYA

INFORME DEL PRESIDENT

Alfès (Segrià), 13 de Setembre de 2008.

Hola tothom.

A la 1a Assemblea, la de constitució de l'Associació de Micropobles de Catalunya, el
passat dia 29 de Març al col·legi d'arquitectes de Catalunya, a Barcelona, vam establir
pocs acords. Els bàsics. I el primer i essencial, era que havem de sumar moltes més
adhesions (recordem que finalment vam ser-hi 8 municipis i 7 electes individuals). I tot
i que en l'acord pres no hi havia cap xifra, si que a la premsa els vam dir que cap a finals
d'any ens proposàvem arribar als 50 municipis adherits. L'objectiu doncs encara no s'ha
assolit, però encara tampoc no s'ha acabat l'any 2008.

Independentment  de les xifres, i encara que pugui sonar a afirmació més sentimental
que política, crec just i em sembla que expresso el desig d'aquells pocs que érem al
Col·legi d'Arquitectes aquell dia, dient que com a promotors estem molt agraïts a tots
aquells altres que heu anat creient en aquesta idea de l'Associació de Micropobles. Ja he
anat explicant sovint que a la constitució hi vam ser pocs expressament perquè -ho haig
de reconèixer jo el primer-, teníem la mateixa proporció de confiança en la idea que de
dubtes sobre la seva viabilitat. Vam creure doncs que era millor que si per comptes de
néixer una associació nova naixia un nou fracàs, aquest afectés a pocs i no a molts.

Ara, malgrat no poder dir encara que 'tot està fet', no és menys cert que la confiança
d'un nombre sostingudament creixent d'adhesions, fa pensar que la possibilitat de
consolidació definitiva és a tocar.

Moltes gràcies doncs als adherits i a aquells que ho estan a punt de ser i gràcies també
a la premsa pel bon tracte que ens ha dispensat.

LA COMPOSICIÓ DE L'A.M.C: UNA MOSTRA DE PLURALITAT POLÍTICA



Un dels actius més importants i que crec que cal remarcar en primer lloc, és que la
nostra és una entitat que ja podem qualificar de políticament plural. De fet aquest era el
desig dels fundadors i fins i tot, en el cas d’algun dels adherits, va ser condició per
associar-se.
A dia d'avui doncs, llevat del PP (però que només té dues viles de menys de 500

habitants), hi som

tots els colors polítics (independents i Federació d'Independents inclosos).
Aquest fet pot tenir diverses lectures. Jo en suggereixo dues: per una part no s'està

produint -de moment- allò que inicialment contemplàvem alguns com a una possibilitat,
és a dir, que alguns partits polítics donessin consignes contràries a l'existència i per tant
a l'adhesió dels 'seus' municipis a l'A.M.C. Per altra part, també es pot interpretar com a
indicador de que des dels Micropobles, com a mínim des dels que hi som ara, sabem
situar els nostres pobles, els nostres ajuntaments i la nostra gent, per damunt de la
legítima però no sempre adequada a les nostres realitats acció política partidària,
Això, no ho oblidem, ens situa com a la única organització municipalista

pluripartidista del país. Amb tot, haurem de ser previsors i molt cauts, l'actual no és
època de tensions electorals i quan aquestes arribin convindrà estar preparats per a, si
cal, neutralitzar efectes potencialment erosionadors de la neutralitat plural actual,
objectiu aquest que no podrem assolir si no és amb el concurs i el compromís de
tothom.
No obstant això, tampoc no es pot pretendre viure al marge de la legítima i

democràtica acció dels partits. Al contrari, crec que la pluralitat aconseguida i la clara
ubicació dels Micropobles per davant dels partits i organitzacions, ha de servir com a
element de reflexió per als partits mateixos. Uns partits que, en general segueixen la
lògica de vots/habitants i per això han d'anar aprenent que el territori amb poca gent, ha
de tenir el mateix respecte i les mateixes oportunitats.
Vull animar per tant a tothom que estigui integrat en alguna organització política, a

influir al màxim possible per ajudar a que s'entengui allò que d'altra banda no em
cansaré de repetir: als Micropobles no hi ha POCS HABITANTS, als Micropobles HI
HA PERSONES (sigui quin sigui el seu nombre). Dit d'una altra forma: les
estadístiques no les guanyarem mai quan es parli d'habitants. Les persones en canvi,
tenen I HAN DE TENIR el mateix valor en un Micropoble que en una ciutat. En
conseqüència, els ajuntaments que els han de governar, ho hem de poder fer en
condicions semblants.

RELACIÓ DE L'ACTIVITAT FETA MÉS RELLEVANT:

Les activitats que, fins a dia d'avui, ha fet la Direcció Col·legida i el Comitè Directiu,
es relaten des d'un punt de vista cronològic en aquesta llista:

− 29 de Març de 2008: Acte fundacional de l'A.M.C
− Abril: Recepció amb el President del Parlament de Catalunya.
− Aparicions diverses a mitjans de comunicació.
− Entrevistes amb els grups parlamentaris d'ERC, PSC-CpC i ICV-EUiA (amb aquests

s'acorda i es tramita una compareixença a la Comissió d'afers institucionals del
Parlament, amb data encara per determinar, però que es preveu per aquesta tardor).



-    Entrevista amb el Conseller Joan Saura (l'entrevista va ser en clau de partit, tot i que
va ser             informada pel President a la Direcció Col·legiada), amb l'objectiu
d'informar-lo de l'A.M.C, iniciar la tasca de sensibilització del president de la coalició
ICV-EUiA sobre els Micropobles i crear un

punt de contacte entre l'A.M.C i el Departament d'Interior i Relacions Institucionals.
Actualment hi ha una persona del Gabinet del Conseller que fa aquesta tasca.
- Entrvista amb el Síndic de Greuges de Catalunya. S'hi acorda traspassar-li
agrupadament les queixes sobre telefonia i acceptem la signatura del conveni sobre
síndics locals conjuntament amb la FMC, l'ACM i les 4 diputacions provincials (aquest
conveni està pendent de signatura).
− Entrevista amb la Directora General de Medi Natural del DEMAH, de resultes de la

qual es va acordar la sessió informativa celebrada el passat 21 de Juny a l'Estany
(Bages).

− Entrevista amb el Director General de Desenvolupament Rural del Dept.
d'Agricultura i Acció Rural, amb contingut bàsicament relacionat amb la presentació
de l'A.M.C i l'interès del Dir. Gral. per a l'aplicació en els Micropobles del programa
europeu Leader.

− Entrevista amb el Dir. Gral. d'Administració Local del Departament de Governació.
− Presència del president, per invitació de l'alcaldessa de Senan a l'acte inaugural del

Punt de Comunicació instal·lat a l'ajuntament amb el concurs de la Secretaria de
Telecomunicacions de la Generalitat. En el transcurs de l'acte, es produeix entrevista
amb el Secretari. Tot plegat en el marc de la festa major de Senan (Agost de 2008).

− l'1 de Setembre es produeix l'entrevista -a petició seva- amb el Secretari de
Planificació Territorial del Dept de Política Territorial, Sr. Oriol Nel·lo.

- Per a l'11 de Setembre el president ha estat convidat a Barcelona a parlar en una taula
rodona organitzada per les CUP (Candidatures d'Unitat Popular).

A tot això s'ha de sumar altres accions com el contacte, encara pendent de resoldre
amb l'Associació d'antics Europarlamentaris a Brussel·les, amb l'objectiu de disposar
d'una via de contacte preferentment amb el Comitè de les Regions.
S'han fet alguns intents d'entrevista amb el president de l Diputació de Barcelona i amb

el president de la Diputació de Lleida, ambdós, de moment, sense resultats.

La valoració que es pot fer d'aquestes activitats en el seu conjunt, és necessàriament
positiva, atès que van en la doble línia de donar a conèixer la nostra entitat i d'encetar
l'acció de pressió en vers les diferents administracions. Amb tot, cal remarcar la
necessitat d'aplicar amb més èmfasi allò que aquest president ja ha esmentat en diverses
ocasions: cal que els associats en general i els directius i directives en particular,
s'apliquin un més alt grau d'autonomia de funcionalment. A la nostra associació, les
vice-presidències i vocalies tenen una vocació clara de territorialitat. Cal doncs que la
combinació d'acció territorial i autonomia d'actuació, donin com a resultat un més alt
nivell d'activitat que donarà, com a conseqüència, un també més gran dinamisme a
l'associació en conjunt.

Tanmateix però, a l’hora de les valoracions, no podem deixar de tenir present d’on
venim i on anem. Venim de situacions molt precàries a cada un dels Micropobles, venim
també d’una trajectòria associativa poc recompensant pel que fa a la FMC i l’ACM i



venim d’una vida encara massa curta de la nostra A.M.C. Necessàriament anem doncs a
sembrar tot i tant com puguem, essent conscients que els resultats –si venen- es veuran a
mig termini, i això si som optimistes.

LA PERSPECTIVA POLÍTICA

A l’existència i a les accions d’una entitat com la nostra se li poden posar molts
qualificatius, però d’una manera o una altra s’haurà de reconèixer que essencialment el
que estem fent és política. Una política no partidista evidentment, però política al
capdavall.

De la mateixa manera, és important que reflexionem sobre la política a nivell de
Micropobles. I és important perquè hi ha qui creu que en viles com les nostres ni se ni fa
ni se ni pot fer de política.

Al contrari, molt probablement haurem d’anar pensant que si que se n’hi fa de política
en un Micropoble. Naturalment la intensitat és proporcional a les característiques de
cada Micropoble i mai no tindrà la transcendència que té la que es practica als punts
neuràlgics, als centres de poder del país. Però en la mesura en que es gestionen diners
públics i en la mesura en que les accions dels electes afecten a la nostra ciutadania, es
vulgui o no es fa política, una política que, no ho oblidem, té un clar impacte també en
una part molt important del territori del nostre país.

De fet, en aquesta línia, pot ser útil plantejar-se i anar desenvolupant progressivament
la hipòtesi que definiríem com ‘l’acció política local en un Micropoble equival a fer
política sense que es noti i sense que es reconegui’. Amb l’objectiu, és clar, de
desmentir-la.

Atès que estem parlant de viles amb poques persones, l’acció política ha de ser
prioritariament delicada i sensible en vers totes i cadascuna de les persones que
conformen la comunitat. Això vol dir que en un Micropoble seria poc adient exhibir
massa l’ensenya partidista dels electes, per molta majoria que tinguin perquè fer-ho
equivaldria a l’aprofundiment de les fractures que sovint existeixen –i no sempre per
causes clares- en aquestes societats. Al contrari, sense renunciar a res, és en aquests
llocs que és particularment convenient allò que hauria de ser sempre: situar les persones
per davant de les posicions ideològiques o estratègiques dels partits, però sense haver-ne
de renegar.
Fer política doncs en un Micropoble vol dir haver d’acompanyar aquella veïna a

l’hospital perquè l’ambulància diu que no ha trobat la masia, vol dir haver d’anar a
desembussar embornals  o reparar camins amb els mitjans particulars disponibles, vol
dir haver de fer mil viatges i mil gestions per uns tràmits que a qualsevol lloc més gran
faria un tècnic, etc.

Segurament quan als grans cenacles polítics i a les tertúlies amb els grans opinadors es
parla de ‘polítiques de proximitat’, s’hauria de parlar d’això com a millors exemples.

No hi ha cap partit que tingui en els seus programes electorals la previsió d’haver de
fer coses com aquestes, segurament perquè ni els propis partits consideren que això
sigui fer política. En canvi, la gran contradicció és que en la major part dels 334



Micropobles de país i per tant en el 42.4 % del territori, la forma de fer política és i ha
de ser aquesta. I això és el que s’ha de fer saber als partits

polítics en primer lloc, però també a les administracions. Però per a poder-ho fer, per a
poder aconseguir fer entendre que ens els Micropobles es fa política de veritat, els que
primer ho hem d’assumir som els electes que gestionem els ajuntaments dels
Micropobles.

Si d’entrada ens menystenim i considerem que el que fem és poc important, serà molt
més difícil fer-nos sentir i fer-nos escoltar.

Cal situar la nostra autoestim/a política en el lloc que li correspon, és a dir, en el
mateix nivell que tindrien els electes de qualsevol ciutat. Sense això serà més difícil que
se’ns tingui en compte i se’ns continuarà tractant amb el paternalisme malaltís que ens
condueix irremisiblement i de forma permanent a pidolar subvencions per a qualsevol
fotesa, a seguir els mil laberints de la burocràcia i a no trobar paraules per a poder-ho
explicar al veïnat perquè per molt que s’expliqui, ja sabem que és impossible d’entendre
i que, en el millor dels casos, porta a una resignació inútil.

Altrament,  els Micropobles podem oferir molt als partits polítics (o altres agrupacions
de caire polític) i a la societat en general. La tipologia de les nostres societats,
cadascuna amb els seus matisos, la poca quantitat de persones, la distribució geogràfica,
la major o menor mancança d’infraestructures, etc, fan que els nostres pobles puguin ser
excel·lents laboratoris potencials de participació i dinamització ciutadana i, encara més,
de camps d’aprenentatge de les polítiques reals de proximitat.

Cal unir-nos encara més i cal que siguem més els que estiguem units.

Alfès, 13 de Setembre de 2008.

Toni Lloret Grau
President.
www.micropobles.cat

3- Estat de la tresoreria:

El Sr. Ramon Tort, com a tresorer de L?AMC, ens explica la situació
bancària actual:

MOVIMENTS BANCARIS A 100908
Ingressos de 2300 euros dels 23 ajuntaments que han pagat la qüota
Ingressos de 90 euros de la quota dels electes individuals
Despeses de 1772.94 euros de la confecció de la pàgina web
Despeses de serveis bancaris de 12.99 euros

EL que dòna un saldo positiu a dia 100908 de 604.07 euros

4- Aprovació, si s'escau, de la modificació dels estatuts de
l'associació per a fer possible el seu registre definitiu al Dept.
de Governació de la Generalitat:

http://www.micropobles.cat


S’explica els problemes que el departament de Governació i el de
Justícia han posat al registre de l’associació, i es modifiquen els
estatuts posant que els electes individuals no tindran vot, sols en
tindran els ajuntaments, entre d’altres modificacions incloses en
els estatuts actuals (Veure apart)
Incloure en els estatuts tambè la conveniencia o no de que “quan un
micropoble passi dels 500 habitants, no hagi de deixar
obligatòriament l’associació, però finalment es desestima incloure
aquesta anotació, per tant no se’n fa esment en els estatuts.
S’aproven per unanimitat

5- Previsions de futur per a l'Associació:

A càrrec del president Toni Lloret, es parla dels següents punts:

Es comenta de fer reunions en pobles més grans on hi pugui accedir
més la premsa, per tant amb més ressó per a la societat, però
aquesta idea no prospera.
Que el sou dels alcaldes fos com en els cas dels jutges de pau, se
n’ha de continuar parlant amb l’administració.

Incrementar contactes amb la FCM i la ACM

Que l’AMC sigui present a les diferents comisions del govern

Conseguir cofinançament, per exemple d’un 95% en el PUOSC o un 100%
en temes de serveis bàsics per als micropobles.

Possibilitat d’instal.lar una clínica naturista en un micropoble
Estudi de Adaia Teruel sobre com viuen diferents familias a
diferents llocs
Un periodista de TV3 analitza els diferents moviments migratoris
catalans.

Mirar d’organitzar una reunió amb el Carles Bassaganya, director
d’administració local i amb el conseller Baltasar, amb el director
de l’ACA, amb el secretari de Telecomunicacions i amb el president
del comitè de les regions a Brusel.les.

6- Torn obert de paraules.

Sense cap més tema a tractar, es tanca la sessió a les 6 hores
de la tarda.


