
  

 

Acta de la VII Assemblea General de l'Associació de Micropobles de 
Catalunya celebrada el DISSABTE 2 de DESEMBRE del 2017 al Casal 
Municipal de CAMPINS (Pl de la Vila, 6). Es comença la sessió  a les 11:30 
hores en primera convocatòria amb la següent ordre del dia:  

-aprovació acta de la darrera assemblea celebrada a Espinelves del 
29 d’octubre del 2016; 

-altes i baixes de socis; 

-informe econòmic; 

-informe de presidència: reunions i contactes mantinguts; 
col·laboracions amb Fundació del Món Rural, projecte Hamlets amb el 
departament de Geografia de la UAB,...; 

-informe de les àrees: energia, joventut 

-precs i preguntes. 

Assistents: Toni Lloret, alcalde d'Argençola, Cesc Salamé, alcalde de 
Copons, Marcel Collell, membre del consell assessor, Maria Crehuet, 
membre del consell assessor, Mario Urrea, alcalde de Torrebesses, Josep 
Reales, regidor de Campins; Xavier Fernández de Mera, regidor de Campins, 
Marcel Perramon, regidor d'Aguilar de Segarra, Joan Lacruz, alcalde de 
Campins, Andreu Toha, regidor de Campins, Ramon Vallverdú, regidor de 
Tarrés, Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs, Anna Torrentà, alcaldessa 
d'Ordis, Eva Viñolas, alcaldessa de Susquera, Joan Solà, alcalde de Riner, M  
Carme Freixa, alcaldessa de Vallfogona de Ripollès, Eva Gómez 

També hi són presents l'acalde de Fogars de Montclús, Albert Rovira, i 
l'alcalde Montseny, Alfons Planas. 

Excusen la seva assistència els alcaldes/ses de Maldà, Vilamaniscle, 
Espinelves, Vilanova de Prades, Senan, Beuda, Santa Fe del Penedès, 
l'Estany, Sant Mori, Sant Miquel de Campmajor i Palau de Santa Eulàlia. 

Es tracta l'ordre del dia: 

1.-Aprovació acta de la darrera assemblea celebrada a Espinelves del 29 
d’octubre del 2016 que s'havia enviat amb la convocatòria. S'aprova. 



2.-Altes i baixes de socis s'informa que ara hi ha 139 socis que s'ha donat 
de baixa Massoteres (Segarra). 

3.-Informe econòmic: L'AMC té al banc ara mateix 17.981,12€.  

L'exercici del 2017 fins ara porta un superàvit de més de 3.000€. Veure 
quadre actual. Hi ha pendent un ingrés de 183,6€ de la Diputació de Girona 
via presidència per als articles de La Revista de Girona i cal pagar la 
renovació de la web (1.597,20€) 

 

 

 

Des dels socis es proposa que el membre de l'AMC que faci desplaçaments 
per a reunions o activitats de l'AMC se li pagui quilometratge (0,19€/km). 

4.-Informe de presidència: S'explica el llistat d'activitats (ADJUNT AL FINAL) 
i es fa especial menció: 

-s'ha convidat l'AMC a fer ponències en congresos a Asturies (EsMontañas) i 
Huesca i també a Sardenya sobre despoblament i amb especial atenció al 
paper de les dones. 

-presència en els mitjans de comunicació: article a la revista La Terra d'Unió 
de Pagesos, pàgines centrals de La Revista de Girona sota el títol «Els 
Micropobles, petits grans municipis», programa de TV3 Valor Afegit gravat a 
Copons i a Susqueda 

-projecte amb una UAB «Hamlets», finançat pel RecerCaixa, s'està 
treballant en la base de dades SIG i un cop acabat de polir es presentarà el 
gener/febrer a tots els socis. 

BALANÇ DE L'EXERCICI 2017

DESPESES INGRESOS RESULTAT SALDO BANCARI REAL A 1/01 /2017

Apartat de correus Vilafant

Joira Software Registre de dominis 63,44 € 13.045,70 €

cdNET alltjament Web i Sistema gestió Web 118,58 €

Copisteria Esteve SL 834,90 € SALDO BANCARI A 30/1172017

Subvenció Edicions Sidillà 21,50 € 17.930,50 €

CONTRACTACIÓ TREBALLADORA 1.200 €

Nòmines 2.400,88 €

Cotitzacións a la Seguretat Social 1.003,92 €

Servei Prevenció Risc Laboral 242,00 €

TOTAL DESPESES CONTRACTACIÓ TREBALLADORA 3.646,80 €

Gestoria Sugrañes Assessors SLP 759,41 €

DESPESES BANCARIES 146,92 €

QUOTA SOCI SOM ENERGIA 100,00 €

TOTAL DESPESES 7.133,55 €

QUOTES SOCIS CORPORATIUS 11.000,00 € 3.866,45 €



-col·laboracions amb Fundació del Món Rural: a part del grup de treball 
Smart rural, proposen a l'AMC un conveni per a crear en els premis Món 
Rural un de «Micropobles- patrimoni rural» on des de l'AMC es col·labora en 
la selecció i participació de les persones que integren el jurat, en l'execució 
del pla de difusió i en participar en l'acte de lliurament. Es veu bé i s'aprova. 
(ADJUNT TAMBE EL CONVENI AL FINAL). 

-es va convidar a l'AMC a una taula rodona sobre polítiques d'habitatge en 
un curs de formació per a tècnics municipals de municipis petits i mitjans 
organtizat per la Diputació de Girona i el Col·legi d'Arquitectes de la 
demarcació de Girona junt amb l'ajuntament de Mieres que van explicar 
com aquest municipi havia començat a elaborat unes fitxes per saber l'estat 
del seu parc d'habitatges i mirar d'implantar noves fórmules com la 
masoveria urbana. Aquí des de Riner apunten que des de l'àrea de joventut 
també han pogut obrir una mica el mercat de l'habitatge fent com d'oficina 
d'habitatge. Des de Montseny i Fogars es demana no deixar de banda les 
oportunitats que les masies (en ruïnes) poden oferir com habitatge i que 
sovint des d'Urbanisme  i medi ambient només es posen que traves. És un 
àmbit on caldria treballar des de l'AMC perquè l'habitatge, junt amb 
l'activitat econòmica, sol ser una necessitat del micropoble. 

-informe de les àrees: energia, joventut 

-des de l'àrea de joventut que lidera Sebastià Mata de Maldà a part de 
participar activament a Munixic s'han mantingut una trobada amb Cesc 
Poch, gerent de l'Agència de la Joventut de Catalunya on es va parlar  

• 1. carnet jove apropar-lo als micropobles- convenis locals per 
incloure-hi el comerç local Difusió via app promoció específica… 

• 2. observatori: centrar en ítems d’interès per als joves dels 
micropobles: jornada amb munixic per recollir-ho 

• 3. com fer jugar les instal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies 
per a ser primers passos d’emancipació dels joves…).  

-des de l'àrea d'energia liderada per Maria Crehuet informa: 

-s'està en 4 grups de treball on es defensa la veu del territori que serà 
imprescindible per a la transició energètica a 100 per 100 renovables: 

• Pacte Nacionall per a la Transició Energètica amb l'ICAEN 

• grup de treball d'energies renovables 

• grup de treball del Darp i FMR d'Smart Rural 

• amb els grups Leaders sobre eficiència, transició energètica i canvi 
climàtic 



-es faran accions de sensibilització i per conscienciar als ciutadans de les 
necessitats energètiques de com produir l'energia per satisfer-les en el propi 
municipi i de com se'n pot aportar a la resta de territori (venent-la o 
atraient activitat econòmica que la necessiti): concretament es fa un vídeo 
que recullirà exemples reals públics i privats de les diferents energies 
renovables existents per diferents punts del territori català. El lema pot ser 
«la transició energètica comença al teu teulat». 

-Amb l'associació PIEC es volen difondre actuacions amb implicació 
ciutadana com la de Viladamat 

-precs i preguntes. 

L'alcalde de Montseny comenta la necessitat que l'AMC també tingui present   
que un tema que preocupa a municipis, com els de l'entorn del Montseny, 
és la continuïtat de les pastures i el relleu en la ramaderia que afecta 
directament al manteniment de l'entorn i del medi natural. 

L'alcalde d'Argençola apunta que de cara a l'any vinent que se celebraran 
els 10 anys de l'AMC cal fer un pas més i estudiar la possibilitat de disposar 
d'una fòrmula mercantil per a contribuir a crear activitat econòmica 
directament en els micropobles. Es debat i sembla interessant aprofundir-ho 
i també en noves línies de treball de l'associació fent un Pla estratègic amb 
professionals joves de l'àmbit de la sociologia, l'economia i el dret. Respecte  
als actes de celebració l'alcalde de Copons prepara propostes per anar-ho 
concretant. I al gener- febrer es farà una nova reunió per anar concretant. 
També des de Garrigàs s'apunta que hi poden haver línies de finançament 
per a projectes singulars que puguin crear llocs de treball que potser caldria 
explorar. També es veu necessari tenir una interlocució directa amb el SOC, 
ja que treuen convocatòries que per als ajuntaments són interessants però 
que sovint no tenen en compte els micropobles. 

I no havent-hi més temes a tractar, es dóna per acabada l'assemblea a les 
13:30h. 

   

 



 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN ELS PREMIS MÓN RURAL 
(MODALITAT MÓN RURAL – MICROPOBLES «PATRIMONI RURAL») 

 

 

R E U N I TS 

 

D’ una banda, 

 

La Sra. M Carme Freixa i Bosch, en qualitat de presidenta de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya (AMC), amb seu social a 
.................................................. i amb CIF núm. ......................... 

 

 

D’una altra banda, 

 

El Sr. Marc Riera Minguet, en qualitat de director, de la FUNDACIÓ MÓN 
RURAL de LLEIDA (d’ara en endavant, FMR), amb seu social a Lleida 
(25008), avinguda Prat de la Riba, 27, altell 1a i amb CIF núm. G 
25586066. 

 

 

E X P O S E N 

 

I. Que ambdues entitats comparteixen l’interès en la valorització del 
patrimoni del món rural i el seu aprofitament com a eines per al 
desenvolupament rural local. 

 

II. Que l’estudi promogut per la Fundació del Món Rural «Patrimonis rurals. 
Reconeixement i perspectives» indica, en les seves conclusions, que cal 
avançar en aspectes com la valorització, el reconeixement i l’aprofitament 
del patrimoni rural així com la recuperació del mateix i la seva posada al 



dia, i que això és especialment necessari en alguns tipus de patrimoni 
(p.ex. l’agrari) i en algunes zones. No cal cenyir-se només a la vessant 
física o material sinó que s’ha de tenir en compte el concepte de patrimoni 
immaterial. Així mateix, s’apunta que cal avançar també en l’aprofitament 
de les oportunitats econòmiques i de desenvolupament rural vinculades als 
patrimonis rurals, especialment cercant sinergies i col·laboracions entre 
entitats, territoris, institucions i també entre tipus de patrimonis diferents. 

 

III. Que la Fundació del Món Rural ha organitzat i desenvolupat dues 
edicions dels premis Món Rural en l’àmbit de la creació literària, l’assaig i el 
periodisme, i que ara manifesta la voluntat d’ampliar l’àmbit dels premis, 
reconeixent aquelles activitats que contribueixen al desenvolupament rural, 
mitjançant el reconeixement i el suport a la patrimonialització del patrimoni 
rural, a partir de la seva valorització i aprofitament.  

 

ACORDS 

 

1) L’Associació de Micropobles de Catalunya i la Fundació del Món Rural 
acorden col·laborar en l’organització i desenvolupament de la propera edició 
dels Premis Món Rural, en la modalitat Món Rural – Micropobles «Patrimoni 
Rural». 

 

2) Les característiques bàsiques de la modalitat Món Rural – Micropobles 
«Patrimoni Rural» es descriuen a l’annex. 

 

3)  La Fundació del Món Rural es compromet a organitzar la convocatòria 
dels premis, elaborar-ne el pla de difusió, convocar-los, dotar-los 
econòmicament i organitzar-ne l’entrega, sempre que el Patronat de 
l’entitat consideri oportú convocar-los. 

 

4) L’Associació de Micropobles de Catalunya es compromet a col·laborar en 
la selecció i participació de les persones que integren el jurat de la modalitat 
dels premis, en l’execució del pla de difusió dels premis en el marc de les 
seves possibilitats (difusió de la convocatòria, de l’acte d’entrega i dels 
guardonats), i a participar en l’acte d’entrega de premis. 

 



5)  Ambdues entitats acorden resoldre qualsevol diferència vinculada al 
desenvolupament d’aquest conveni cercant el mutu acord. 

 

6) Aquests conveni  serà vigent des del moment de la signatura i fins que 
qualsevol de les dues parts optin per la seva finalització. En aquests cas, 
caldrà la comunicació per escrit per part de l’entitat que vol donar per 
finalitzada la col·laboració vinculada a aquest conveni. 

 

7) Aquest conveni no comporta cap contraprestació econòmica entre les 
parts signants. 

 

 

 

 

Per l’Associació de Micropobles de 
Catalunya 

 

 

 

 

Sra. M Carme Freixa i Bosch 

Per la Fundació del Món Rural  

 

 

 

 

 

Sr. Marc Riera Minguet 

 

Lleida a 11 de desembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX. PREMI MÓN RURAL - MICROPOBLES «PATRIMONI RURAL» 

 

L’estudi promogut per la Fundació del Món Rural «Patrimonis rurals. 
Reconeixement i perspectives» indica, en les seves conclusions, que cal 
avançar en aspectes com la valorització, el reconeixement i l’aprofitament 
del patrimoni rural així com la recuperació del mateix i la seva posada al 
dia, i que això és especialment necessari en alguns tipus de patrimoni 
(p.ex. l’agrari) i en algunes zones. No cal cenyir-se només a la vessant 
física o material sinó que s’ha de tenir en compte el concepte de patrimoni 
immaterial. Així mateix, s’apunta que cal avançar també en l’aprofitament 
de les oportunitats econòmiques i de desenvolupament rural vinculades als 
patrimonis rurals, especialment cercant sinergies i col·laboracions entre 
entitats, territoris,  institucions i també entre tipus de patrimonis diferents. 

 

Objectiu del premi: contribuir al desenvolupament rural, mitjançant el 
reconeixement i el suport a la patrimonialització del patrimoni rural, a partir 
de la seva valorització i aprofitament.  

 

Aspectes que es volen valorar: 

 

- Accions de valorització de patrimonis rurals en l’àmbit dels micropobles, 
les zones de muntanya i les zones desfavorides. 

-Accions d’adaptació al moment actual i a l’entorn de patrimonis rurals (tant 
materials com immaterials).  

- Accions de col·laboració que potencien el reconeixement i les oportunitats 
de desenvolupament rural vinculades al patrimoni.  

- Resultats obtinguts de l’aprofitament del patrimoni respecte el 
desenvolupament local (llocs de treball creats, nombre de visitants, 
empreses, entitats o associacions creades, entre d’altres). 

-Repercussió en la vida dels micropobles i de les persones que habiten els 
entorns rurals. 

 

Característiques del premi: 

 

- Biennal. Es convocaria cada 2 anys, en el marc dels premis Món Rural. 



- Adreçat a actuacions ja realitzades, d’entitats públiques o privades de 
l’àmbit rural. 

- El premi, tindrà dues categories, una específica en l’àmbit dels 
micropobles i una altra per l’àmbit d’altres zones rurals, i amb la possibilitat 
de deixar-les desertes. 

- Les entitats convocants (FMR i AMC) crearan un jurat que decidirà qui 
guanya el premi. 

 

Entitats que hi participen i rol de cadascuna: 

 

- Fundació del Món Rural: Convoca els premis i els dota econòmicament. Fa 
pla de difusió i l’executa. 

- Associació de Micropobles de Catalunya: Col·labora en la convocatòria dels 
premis, en la difusió i en l’entrega. 

 

 

 



 

Relació d’activitats de l’Associació:  
 

 
Octubre 2016 
 

• Dimarts 4 d’octubre: participació en el Grup Treball Estratègia Rural 
Smartgrids promogut per la FMR 

• Dissabte 8 d’octubre: assistència a l’assemblea de l’ACM. 
• Dijous 13 d’octubre: jornada a Torrebesses del projecte de cooperació 

Leader “Col·laborarxpaisatge: desenvolupament rural  a través del 
paisatge i la col·laboració ciutadana (construccion s de pedra seca)  

• Divendres 14 d’octubre: entrevista a Televisió del Ripollès  sobre l’AMC 
• Dijous 20 d’octubre: visita a la Catalunya Nord dins del projecte de 

cooperació Leader “Col·laborar xpaisatge: desenvolupament rural a 
través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra 
seca) 

• Divendres 20 d’octubre: participació a la jornada Interacció 16  
organitzada per la Diputació de Girona sobre Cultura i pobles petits 

• Dimarts 25 d’octubre a Montesquiu, jornada sobre canvi climàtic dins del 
projecte de cooperació Leader Enfocc i trobada amb l’Associació 
Professional d’Agents Rurals de Catalunya  a Manresa 

• Dimecres 26 d’octubre: entrevista sobre AMC per al programa dels 
vespres RAC1  

 

 
Novembre 2016 
 

• Dijous 10 de novembre: participació en el Grup Treball Estratègia 
Rural Smartgrids promogut per la FMR 

• Dimecres 16 de novembre: Invitació a l'AMC com a ponent Smart City 
Expo World Congress  a Barcelona  per parlar amb Civicity sobre noves 
formes de participació ciutadana en els micropobles 

• Dijous 17 de novembre: participació al seminari: "La custòdia del 
territori, nou paradigma per a la conservació de la  natura " organitzat 
per TES i Diputació de Barcelona. 

• Dijous 24 de novembre: reunió amb l’empresa Natura Local  que ofereix 
una app d’itineraris en la qual hi participen alguns micropobles. 

• Divendres 25 de novembre: assistència a Lleida a la jornada “Una 
dècada de canvis en un Món Rural viu”, per commemorar els 10 anys 
del Congrés del Món Rural  i de la creació de la Fundació del Món 
Rural,  

• Dilluns 28 de novembre: assistència a l'Esmorzar d’Alcaldes.eu “EL 
CORREDOR MEDITERRANI: Quin paper juguen els municipis?" a 
Barcelona. 
 

Desembre 2016 
 

• Divendres 2 de desembre: presentació a Barcelona del llibre 
Microcatalunya esponsoritzat per l’AMC . S’ha participat en altres 



presentacions pel territori català (Maldà, Vallfogona, Figueres, Girona, 
...) 

• Dilluns 12 de desembre: assistència com a participants fent aportacions 
a la sessió de retorn Pacte Nacional per a la Transició Energètica de 
Catalunya  

• Dimecres 14 de desembre: participació en el Grup Treball Estratègia 
Rural Smartgrids  promogut per la FMR 

• L’AMC dóna suport al manifest a la creació d’un cànon sobre la 
concentració eòlica a Catalunya . 

• Promoció de la campanya de votació popular per a que “micropoble ” 
sigui el neologisme de l’any. 

 
Gener 2017 
 

• Dimarts 10 de gener: reunió amb Ecoembes i Alcaldes.eu  
• Dissabte 14 de gener: trobada sobre urbanisme a Copons amb 

electes locals i tècnics amb representació de més d e 250 
micropobles . En surt un document que es va presentant a la direcció 
general d’urbanisme i als grups parlamentaris. 

• Dimecres 18 de gener: signatura d’un conveni de col·laboració amb 
Viles Florides  que permet un descompte d’un 50 per cent de la quota 
d’adhessió a Viles Florides si s’és soci de l’AMC. 

• Dimecres 25 de gener: participació en el Grup Treball Estratègia Rural 
Smartgrids  promogut per la FMR 

•  
Febrer 2017 
 

• Dimarts 14 i dimecres 15 de febrer: participació al Congrés de 
l’Energia de Catalunya que es fa a l’IEC de Barcelo na. 

• Dilluns 20 de febrer: participació al programa de Rac 1 NO HO SÉ amb 
diversos mestres d'escoles rurals. 

• Dimarts 21 febrer: assistència al dinar del consell Assessor d’alcaldes.eu  
amb el debat sobre "Situació del municipalisme, la política general i la 
comunicació a Catalunya". 

• Dijous 23 de febrer:  
o Reunió amb el cap de Comunicació de la Diputació de Barcelona 
o Acte de presentació del projectes finançats dins de RecerCaixa 

en el qual hi ha Hamlets promogut per la Universita t 
Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’Ass ociació 
de Micropobles de Catalunya que estudiarà les migra cions i 
el despoblament . 

o Incorporació de l’AMC al Local stakeholders group del projecte 
Interrreg BIO4ECO  que pretén promoure un canvi de les regles 
del joc en les polítiques regionals bioenergètiques i té com a 
objectius: 

� 1.     Augmentar la proporció de la biomassa  en el conjunt 
de les fonts energètiques. 



� 2.    Tenir en compte la bioenergia i la bioeconomia en la 
planificació i els processos de presa de decisions. 

� 3.    Establir les bases futures per a estratègies integrades i 
programes regionals de bioeconomia i descarbonització, 
augmentant-ne l'acceptació social.  

• L’AMC s’incorpora a la Taula d'impuls a l'autoconsu m fotovoltaic . 
 
Març 2017 

•  
• Dijous 9 de març: trobada amb Unió de Pagesos per comentar sobre 

modificacions al PDR. 
• Dissabte 11 de març: assistència als actes de celebració del dia de la 

dona treballadora a Figuerola del Camp  
• Del 13 al 16 de març: assistència al viatge de treballs a Bruzzo dins 

del BIO4ECO per conèixer experiències locals d’implanta ció de 
biomassa . 

• Dijous 23 de març:  
◦  Reunió amb Smartvila  una app local  
◦  Reunió amb la Fundació del Món Rural per coordinar actuacions 
◦  Assistència la lliurament dels II Premis “Món rural” de narrativa, 

assaig i periodisme  
• Divendres 24 de març: Diputació de Lleida aprova una moció sobre 

despoblament  on es demana que l’AMC sigui tinguda en compte 
com a entitat que dóna veu als micropobles. 

• Dimarts 28 de març: reunió al Parlament amb la diputada Mireia Boya 
(CUP) per tractar temes urbanístics i presentació de l’AMC. 

 
Abril 2017 

- Reunió amb EcoTechPanel per presentar un projecte innovador 
d’habitatge i feina in situ. 

- Dimarts 4 d’abril: Reunió amb Turalcat (Confederació de Turisme Rural i 
Agroturisme de Catalunya)per presentar el Manifest per un Turisme 
Responsable i Sostenible a Catalunya  al qual l’AMC s’hi adhereix. 

- Dijous 6 d’abril: participació a la reunió del grup de custòdia municipal de 
la XCT a Sant Celoni 

- Dimarts 18 d’abril: l’AMC es reuneix amb el consell de direcció de la 
Catalunya Central  a l’Estany per transmetre les inquietuds dels 
micropobles. 

- Dijous 20 d’abril: Maria Crehuet exposa la visió dels micropobles en la 
jornada que l’ICAEN organitza sobre la transició energètica a 
Catalunya  amb més d’un centenar d’assistents. Es fa contacte amb 
ECrowdinvest, una entitat de crowdlending per a finançar col·lectivament 
projectes d’energies renovables i que han participat en una instal·lació 
fotovoltaica a Viladamat. Reunió amb Engremia’t que promou un 
projecte d’economia circular amb moneda social. 

- Dissabte 22 d’abril: jornada a Copons amb el director general 
d’urbanisme de la Generalitat  per transmetre opinió dels micropobles 
sobre temes urbanístics i la nova llei de territori. Una quarantena 
d’alcaldes i electes de micropobles transmetren la necessitat que l’AMC 



estigui present en les comissions d’urbanisme i se la tingui present en la 
nova llei i posteriors desenvolupaments normatius. 

- Dilluns 24 d’abril: reunió amb el diputat de Cooperació de la 
Diputació de Girona   

- Dimarts 25 d’abril: l’AMC es convocada al Consell Assessor de 
Governslocals.cat   

- Divendres 28 d’abril: reunió de treball per engegar el projecte finançat 
per RecerCaixa de la UAB Hamlets d’estudi de les migracions i el 
despoblament en els micropobles. 
 
 

Maig 2017 
• Dilluns 1 de maig: assistència a la Fira de la Via Augusta de Santa Fe 

del Penedès 
• Divendres 5 de maig: la Diputació de Barcelona convida a l’AMC a 

participar a la taula de debat dins del seminari Experiències de 
microdesenvolupament rural . L’AMC protagonitza una fitxa de la 
publicació  Reptes i casos d’innovació local que edita la Diba sota el 
títol d’Experiències de mcirodesenvoluament rural. (hi pots posar el 
link a la publicació?) 

• Dijous 11 de maig: Es convida a l’AMC a participar al III Congreso 
de la Asociación Española de Municipios  de Montaña a Potes 
(Cantabria) en una taula rodona sobre Dones i zones rurals. 

• Divendres 12 de maig: Alcaldes.eu  convida a l’AMC a la Convenció 
Nacional d’Alcaldes de Catalunya  que versa sobre Transparència, 
participació, proximitat en una taula sobre rodona sobre 
“Participació i proximitat: el cas dels petits municipis- Gestionant la 
transparència”.  

• Divendres 19 de maig: Consell directiu a Santa Fe de Penedès. 
L’AMC és convidada a participar en nom dels municipis petits en 
l’acte de suport al Pacte Nacional per al Referèndum. 

• Dissabte 20 de maig: assistència a la 4a trobada de propietaris de 
custòdia del territori "Gestió forestal i natura" organitzada per la XCT 
a Cassà. 

• Dimarts 24 de maig: assistència al DARP a la presentació “El valor 
ocult de l’activitat agrària a Catalunya” per part de la FMR. Reunió de 
treball a la UAB del projecte Hamlets. 

• Divendres 26 de maig: trobada a Argençola de l’interreg BIO4ECO. 
• Diumenge 28 de maig: assistència a la Fira de Pinós. 
• Article per a la revista La Terra  d’Unió de Pagesos 
• Signatura del conveni amb Som Energia  per amparar els 

micropobles que vulguin contractar pòlisses. 
• L’AMC és acceptada a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona. 
 

Juny 2017 
 



• Divendres 2 de juny: al Palau Robert, presentació del manual de 
bones pràctiques de les curses de muntanya  coordinat per la 
FMR. 

• Diumenge 4 de juny: assistència a la Fira de la Cirera de Terrades. 
• Dijous 8 de juny: reunió a la UAB projecte Hamlets. 
• Dijous 15 de juny: Turalcat convida AMC a participar a la presentació 

en el Col·legi d’Economistes del Manifest per a un turisme 
responsable i sostenible . 

• Divendres 16 de juny: reunió al Col·legi d’Arquitectes del Pacte 
Nacional per a la Renovació Urbana. Gravació a Argençola del 
programa de TV3 Valor Afegit. 

• Dijous 22 de juny: ponència al II Congreso Nacional de 
Despoblación a Huesca  amb entrevistes a mitjans aragonesos 
(premsa, la SER). 

• Dimarts 27 de juny: reunió de treball Consell Directiu a Argençola per 
preparar al·legacions Llei de Territori. 

• Divendres 30 de juny: reunió al Col·legi d’Arquitectes del Pacte 
Nacional per a la Renovació Urbana. Assistència a la Trobada 
Nacional de Joventut a la UAB. 

 
Juliol 2017 
 

• Dimecres 5 de juliol: reunió UAB Hamlets i trobada amb Marc Serena de 
Microcatalunya 

• Divendres 14 de juliol: reunió al Col·legi d’Arquitectes del Pacte Nacional 
per a la Renovació Urbana. 

• Dilluns 17 de juliol: reunió amb el conseller de TES sobre les 
al·legacions a la llei de Territori. 

 
Agost 2017 
 

• Dimecres 2 d’agost: trobada amb Raiels a l’Estany. 
• Divendres 18 d’agost: reunió amb l’alcalde de Saldes per explicar àmbit 

energètic 
 
Setembre 2017  
 

- Dimarts 5 de setembre: reunió FMR per punts de col·laboració: premi 
... 

- Presentació pública amb els consellers TES i Governació del PN 
Renovació Urbana . 

- Dijous 14 de setembre: reunió smart rural 
- Divendres 22 de setembre: reunió PNRU. Assistència al lliurament de 

les flors de Viles Florides a Mollet. 
- Divendres 20 de setembre: jornada a Montesquiu sobre transició 

energètica organitzada per Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 
-  

Octubre 2017 



• Divendres 6 d’octubre: invitació a participar a la taula rodona “El 
calidoscopi municipalista. De què parlem quan parlem de municipalisme? 
(Pechakucha)” a Municilab l’Escola del Comú . 

• Dissabte 7 d’octubre: Ràdio 4 programa “Amics i coneguts”  
despoblament micropobles 

• Dimarts 24 d’octubre: assistència a la jornada “Les associacions de 
propietaris forestals de Catalunya” a Sant Celoni. 

• Divendres 27 d’octubre: participació a EcoViure  a Manresa 
• Dilluns 30 d’octubre: assistència a la presentació a l’ICAEN del consell 

assessor de PROENCAT 2050. 
• Renovació pàgina web. 

 
Novembre 2017  
 

• Dimarts 7 de novembre: reunió ICAEN amb ajuntament de Senan i 
Rocafort, associació Leader Ripollès Ges Bisaura per concretar la 
desconnexió de micropobles. 

• Dimarts 14 de novembre: reunió amb Cesc Poch de l’Agència de la 
Joventut de Catalunya  per punts de col·laboració amb micropobles. 
Emissió del programa de Tv3 Valor afegit  dedicat als micropobles. 

• Dissabte 17 de novembre: participació a la taula rodona d’alcaldesses a 
la trobada Freemmos sobre el despoblament  i el paper de la dona en 
les polítiques per afrontar-ho a Fonni (Sardenya ). 

• Dimecres 22 de novembre: assistència a la jornada de XCT sobre "Com 
puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?" 

• Dissabte 25 de novembre: a Sant Miquel de Campmajor: presentació 
del número 305 de la Revista de Girona  amb el dossier dedicat a “els 
micropobles, petits grans municipis” amb articles de Maria Crehuet, Mon 
Bonaterra i M Carme Freixa.  

• Dimecres 29 de novembre: assistència junt amb l’alcalde de Mieres a la 
taula rodona d’experiències en polítiques d’habitat ge a municipis petits 
organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Girona i la Diputació de Girona 
adreçada a tècnics municipals de municipis petits i mitjans. 
 
 

  


