
Acta de la 2a assemblea ordinària de l’Associació de Micropobles de
Catalunya(A.M.C), que es celebrà el dia 24 de setembre de 2011 a Pira
(Conca de Barberà). L’hora és a les 11 en primera convocatòria i a les 11:30
en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1-Salutació del Sr. Josep Pijoan, alcalde de Pira i president de la mesa de la
2a assemblea, assistit per la vicepresidenta i secretària, sra. Mercè
Franquesa.

2- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.

3- Informe econòmic (del període que va des de la 1’assemblea d’Alfés, fins
a l’actualitat), a càrrec del sr. Ramon Tort, vicepresident Tresorer.

4- Aprovació, si s’escau, de la constitució -prevista en els estatuts- del
Consell Assessor de l’A.M.C.

5- Informe del president

6- Presentació de les candidatures a la presidència de lA.M.C i votació
subsegüent si s’escau.

7- Salutació del/de la nou/va president/a de l’A.M.C i presentació del nou
Comitè Directiu.

8- Torn obert de paraules

9- Paraules de comiat de l’alcalde de Pira i president de la 2a assemblea.

Essent les 11:30 hores es comença la sessió amb el primer punt de l’ordre
del dia:

1-Salutació del Sr. Josep Pijoan, alcalde de Pira i president de la mesa de la
2a assemblea, assistit per la vicepresidenta i secretària, sra. Mercè
Franquesa.

El sr. Josep Pijoan, com a alcalde Pira i president de la mesa de la 2a
assemblea, ens saluda a tots i ens presenta el seu poble, un micropoble que
es troba a la comarca de la Conca de Barberà, es troba a la part central de
la comarca, a la dreta del riu Anguera, que forma en una bona part el seu
límit oriental. El terme municipal, amb 8,16 Km2 d'extensió, és relativament
pla per la banda del migdia i accidentat pels darrers contraforts de la Serra
del Tallat, per la banda del migdia i travessat per dos barrancs. El del Xano i
el del Molí, que provenen del terme de Solivella i desemboquen al riu
Anguera, dins el terme de Montblanc.

La posició de l'antic poble és summament pintoresc, situat en un massís
elevat en forma de península (384 m. d'altitud), està voltat pel torrent del
"Torrentill" i el gorg natural del riu Anguera. A la part més alta es
construïren les primeres cases a principis del segle XI, a redós del seu
castell. Formen la població de Pira els barris de Pira, Pireta, Piroia,
Carrerada i, en l'actualitat, ja cal afegir els nous habitatges construïts al
barri de Miralpeix.



Seguidament la secretària Mercè Franquesa , pren nota de tots els
assistents a l’assemblea, fent cadascú una presentació, anomenant nom,

cognom i població, a fi de que tots ens coneguem, ja que tenim cares noves
a l’associació. Hi ha l’assistència de:

Josep Pijoan - Pira

Mercè Franquesa - Argençola

Maria Crehuet - Ordis

Ann Gyles - Alfés

Toni Lloret - Argençola

Núria Albà i Lluís Solé - Senan

Ramon Tort i Àngel Rodríguez - Conesa

Jesús Torrens - Sant Martí de Sesgueioles

Ramon Cabra - Castellar del Riu

Mario Urrea - Torrebesses

Artur Miró - Vilanova de Prades

Rossendo Roig - Vallclara

Ramon Bonaterra - Vilamaniscle

Jesús L. Quiroga i Alegria Botias - Almatret

Carles Ahumada - Vallbona de les Monges

Ramon i la seva senyora – L’Estany

Tinent d’alcalde i 3 regidors de Pira

Excusa la seva assistència la sra- Montse Barniol d’Alpens.

2- Aprovació, si s’escau de l’acta de l’assemblea anterior.

A continuació per part de la secretària es procedeix a la lectura de l’acta de
l’assemblea anterior, en acabat es procedeix a fer les pertinents votacions, i
l’acta s’aprova per unanimitat.

3- Informe econòmic (del període que va des de la 1’ assemblea d’Alfés,
fins a l’actualitat), a càrrec del sr. Ramon Tort, vicepresident Tresorer.

El Sr. Ramon Tort , vicepresident i tresorer de l’A.M.C, ens presenta l’estat
de comptes, que va des de la 1’assemblea d’Alfés, fins a l’actualitat. (Veure
en document adjunt) Ens comenta tots els ingressos i les despeses,
havent-hi un saldo positiu de 10.065,54 euros. El Ramon ens proposa que
donat que tenim un saldo positiu, creu que fora interessant de poder posar
un estand a la fira de Lleida (MUNICIPALIA), i que podria actuar com un
altaveu per a presentar l’associació al mon municipal, ara ja tenim uns 70
associats aproximadament i amb el saldo actual ho podem assumir. El sr.
Ramon de Vilamaniscle pregunta qui assisteix a Municipalia, si hi van



alcaldes de pobles petits o més grans, i la resposta és que de tot. El sr.
Ramon Tort, proposa de presentar-ho conjuntament amb l’ACM i la FCM, és
una fira que es celebra a mitjans d’octubre , i que dura 3 dies. L’Ann ens
comenta que enguany ja no hi som a temps, però que fora interessant
anar-hi en una altra ocasió.

Després de la lectura dels compte, queda aprovat l’informe econòmic de

L’A.M.C, per unanimitat.

4- Aprovació, si s’escau, de la constitució -prevista en els estatuts- del
Consell Assessor de l’A.M.C.

A la pagina nº 7, punt nº 23, dels estatuts, diu literalment: “Es podrà crear
el Consell Assessor de l’associació de Micropobles de Catalunya, que serà
integrat, entre altres, per antics membres dels òrgans directius, ex electes
municipals i altres persones de reconegut prestigi. El Consell Assessor tindrà
un funcionament autònom respecte de l’entitat. La presidència d’aquest
Consell es nomenarà a proposta de la Direcció Col·legiada i formarà part,
amb veu i sense vot, del Comitè Directiu. La presidència pot no ser un
càrrec electe en exercici, però ho ha d’haver estat. El Consell Assessor
podrà assumir les funcions de defensor de l’associat/da.” Es comenta a
l’assemblea sobre la possibilitat de crear aquest consell assessor i es
decideix per unanimitat crear-lo. A la següent assemblea es decidiran els
càrrecs d’aquest Consell Assessor.

5- Informe del president

En Toni LLoret, actual president ens agraeix la col·laboració i s'acomiada
com a president, ja que ens expressa la seva voluntat de no continuar en el
càrrec de president, entre moltes dades que ens comenta, hi ha el treball
que s’està fent per a poder presentar un dictamen urbanístic al govern on hi
quedin reflectides totes les dificultats urbanístiques que hi ha en els
micropobles.

També ens explica que en relació amb l’SGAE, no es va poder aconseguir
signar el conveni, donat que l’oferta que ens feien era molt ridícula, era un
conveni molt embolicat, l’SGAE no té competències a Barcelona i degut a
això era difícil poder-hi parlar, ja que el conveni venia fet d’altres zones.

Ens presenta el següent informe:

Veure en document adjunt

6- Presentació de les candidatures a la presidència de l’A.M.C i votació
subsegüent si s’escau.

Es presenta sols com a candidata la sra. Maria Crehuet, alcaldessa d’Ordis,
a la presidència, per unanimitat s’aprova.

7- Salutació del/de la nou/va president/a de l’A.M.C i presentació del nou
Comitè Directiu.

La Maria ens saluda i agraeix a en Toni LLoret la tasca feta fins ara, i ens
presenta el nou Comitè Directiu i la nova Direcció Col·legiada. Es la següent,
que per unanimitat s’aprova:

Veure en document adjunt



8-Torn obert de paraules

En Ramon de Vilamaniscle , comenta que segons ha sortit als mitjans
d’informació (sr. Cañadas), ara ja no es parla d’eliminar pobles petits, però
que es parla d’eliminar competències, i proposa de fer alguna cosa perquè
des de l’AMC hi puguem fer quelcom.

La Maria proposa de fer una gran xarxa virtual en els micropobles, ja que
l’esperit que ens mou es que tots treballem per amor als micropobles. La
voluntat es ajudar i com que els problemes que tenim son molt comuns, es
tracta d’unir esforços, unir serveis i minimitzar despeses.

9- Paraules de comiat de l’alcalde de Pira i president de la 2a assemblea.

En Josep Pijoan ens agraeix a tots la nostra assistència i ens encoratja a
que no ens faltin ganes de treballar. Diu que és un gran èxit en tant poc
temps, aconseguir tants micropobles adherits, encara que ens semblin pocs.

Parla de la importància de treballar junts, per exemple mancomunant
serveis, unint esforços, voluntats , idees.

Essent les 13 hores, i no havent cap més altre tema a tractar, es dóna per
acabada la sessió.


