
Acta de la IX Assemblea General de l'Associació de Micropobles de
Catalunya celebrada el DISSABTE 13 de juliol del 2019 a la Fàbrica al
micropoble de SANT MARTÍ SESGUEIOLES. Es comença la sessió a les
15:40 hores en primera convocatòria amb la següent ordre del dia:

Benvinguda de l’alcaldessa, Rosa M. Narbona.

Ordre del dia de l’assemblea:

1. Aprovació acta de la darrera assemblea celebrada a Sant Esteve de
la Sarga el 24 de novembre de 2018 (s’adjunta);

2. Altes i baixes de socis;

3. Informe econòmic;

4. Explicació de les esmenes recollides a càrrec del jurídic i secretari,
Cristian Cimadevilla Magri i aprovació definitiva de l’avantprojecte de
l’Estatut dels Micropobles;

5 Informes: presidència (reunions i contactes mantinguts; proposta
d’adhesió i suport a la iniciativa per a la creació de la figura del
defensor/a de les generacions futures promogut per la Fundación
Savia, projecte Hamlets, ...), àrea d’energia i altres.

6. Renovació de la presidència i de la junta directiva.
7. Precs i preguntes.

Assistents: Sisco Esquerda, alcalde de Granyera de les Garrigues; Josep
Ramon Mòdol, tinent d'alcalde de Montoliu de Lleida; Jaume Masip, alcalde
de Bellaguarda; Marcel·lí Castells, regidor de Calonge de Segarra; Alana
Valls, regidora de Viladamat; Maties Bosch, alcalde de Sant Pere
Sallavinera; Maria Ortega, regidora de San Pere Sallavinera; Albert Bajona,
alcalde de Clariana de Cardener; Artur Miró, alcalde de Vilanova de Prades;
Mateu Sobregrau, alcalde de Gallifa; Pere Genescà, alcalde de Granera;
Salvador Tresserra, alcalde de l'Estany; Montserrat Isern, regidora d'Aguilar
de Segarra; Sebastià Pelachs, regidor de Cabanelles; Anna Jiménez,
regidora de Mieres; Lali Surià, regidora de Vallfogona de Ripollès; Xavi
Aparisi, regidor de Copons; Xavi Camps, alcalde de Palau de Santa Eulàlia;
Carme Ferrer, alcaldessa de Senan, Cesc Salamé, regidor de Copons; Mario
Urrea, alcalde de Torrebesses; Gumersind Parcerisas, alcalde d'Argençola;
Rosa Narbona, alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles; Ramon Bonaterra,
alcalde de Vilamaniscle; Jordi Mercades, regidor de Susqueda; Gabriele
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Pretto, regidor de Susqueda; Eva Viñolas, alcaldessa de Susqueda;
Montserrat Soler, regidora de Marganell; Pere Argelich, alcalde de Santa
Maria de Miralles; Yolanda Ruiz, regidora de Santa Maria de Miralles; Ramon
Vallverdú, regidor de Tarrés; Joan Solà, alcalde de Riner; Oriol Serrà,
alcalde de Sant Miquel de Campmajor; Gerard Capdevila, regidor de Sant
Miquel de Campmajor.

I els membres del Consell Assessor: Josep Pijoan, exalcalde de Pira; Maria
Crehuet, exalcaldessa d'Ordis; Toni Lloret, exalcalde d'Argençola; Núria
Albà, exalcaldessa de Senan; Marcel Coller de Pinós; M Carme Freixa,
exalcaldessa de Vallfogona de Ripollès

També hi són presents l'assessor jurídic de l'AMC Cristian Cimadevilla, la
responsable de comunicació de l'AMC Eva Gómez.

Excusen la seva assistència els alcaldes o regidors de Maldà, Espinelves, La
Masó, Sant Esteve de la Sarga, Osor i Riudaura.

Es tracta l'ordre del dia:

1.-Aprovació acta de la assemblea celebrada a Sant Esteve de la Sarga el 24
de novembre de 2018 que s'havia enviat amb la convocatòria. S'aprova.

2.-Altes i baixes de socis s'informa que ara hi ha 146 socis. Des del
novembre de l'any passat s'han incorporat l’Ajuntament de Montoliu (El
Segrià), l’Ajuntament de Fogars de Montlluís (Vallès Oriental), l’Ajuntament
de Blancafort (Conca de Barberà), l’Ajuntament de Planoles (El Ripollès),
l’Ajuntament de Cabanelles (Alt Empordà) i s’ha donat de baixa mitjançant
acord de ple l’Ajuntament de El Brull.

3.-Informe econòmic: L'AMC té al banc ara mateix 6.710,94€. Ara es giraran
les quotes del 2019 a 139 socis. Es recorda que queden absents de la quota
en el seu primer any d’adhesió els municipis adherits aquest darrer any,
segons es va acordar.

La III convenció i celebració dels 10 anys de l'AMC, que ha sumat el cost de
la redacció impressió de l'Estatut dels Micropobles i els actes de la
celebració a Copons del 10 de març han pujat a un total de 14.953,85€.
S'ha comptat amb una subvenció de 3.000€ de la Diputació de Girona que
ja s'ha cobrat. Es pregunta si només ha estat la Diputació de Girona la que
hi ha contribuït i s'explica que es va demanar fer cartes a les 4 diputacions.
La de Barcelona va dir que el que calgués i semblava fàcil col·laboració en
logística (que no va fer falta) i comunicació; la de Lleida se li va demanar
que es fes càrrec de la impressió dels Estatuts però al final per termini van
dir que no ho podien fer; i la de Tarragona ni tan sols va contestar.

L'any 2018 el balanç econòmica va ser positiu: es van ingressar 13.200€ i
les despeses van pujar a 8.704,01€.

Una de les despeses fixes, és la contractació de la professional que va les
tasques de comunicació que passarà de 5 hores setmanals a 8, ja que el



volum de feina ho requereix. També es veu la necessitat de disposar d'un
assessor jurídic per part de l'AMC que serà puntual i es demana a Cristina
Cimadevilla que ho faci.

4.- Explicació de les esmenes recollides a càrrec del jurídic i secretari,
Cristian Cimadevilla Magri i aprovació definitiva de l’avantprojecte de
l’Estatut dels Micropobles.

S'han recollit aportacions sobre:

Article. 2.2 S’afegeix a l'apartat tres que també s'hi puguin acollir els
municipis que hagin perdut població durant 15 anys dels darrers 25,
de manera que si algun en els darrers anys ha revertit la situació per
fer una política activa d'habitatge no es vegi penalitzat.

Article 10 sobre el desplegament de noves tecnologies, s'hi afegeix
les aportacions que des de Guifi.net ens han fet arribar en el sentit de
no concentrar-se exclusivament en fibra, sinó en qualsevol tecnologia
que pugui sorgir per ones (5G) o altre sistema. També evitar les
taxes o cànons que pugui establir la generalitat i que en tot cas no
sigui en funció dels quilòmetres desplegats o que el criteri sigui els
usuaris beneficiats.

Article 28 Principi de proximitat en la implantació d'infraestructures i
compensacions a fi de no perjudicar als micropobles que actualment
puguin tenir alguna compensació l'article regirà per a les noves

instal·lacions.

Article 29 en l'apartat del 179 de la Llei d'Urbanisme del registre
municipal de solars sense edificar s'intenta que sigui més fàcil

d'actuar-hi.

Article 48 s'afegeix que la representació dels micropobles també es
pugui fer amb suplents.

S'afegeix una disposició addicional que permet que els aplens dels
micropobles puguin demanar de manera vinculant que les seves

escoles esdevinguin instituts escola.

S'aproven totes les aportacions i s'encomana al Consell Directiu que defensi
l'estatut amb els grups parlamentaris, partits polítics i institucions a fi que
s'aprovi amb rang de llei.

5.-Informe de presidència: Es fa un repàs i s’annexa al final l’agenda
concreta

S'ha anat intensificant la presència de l'AMC tant als mitjans de comunicació
com amb les institucions. El fet que darrerament es parli molt de
despoblament hi ha ajudat molt i se'ns té com un actor que té molt a dir-hi.

Contactes institucionals:



-Amb la Fundació del Món Rural es té varis temes de col·laboració: al
desembre es van lliurar els Premis del Món Rural on hi havia una categoria
específica per a patrimoni rural amb dues modalitats: Patrimoni rural a
Micropobles que es va premiar L'escola el Bosc de Mont-ral i Patrimoni rural
a altres zones rurals on el premi va ser pel festival Espurnes Barroques.
Amb la FMR s'han organitzat, mitjançant un comitè al qual hi assisteixen en
nom de l'AMC Sebastià Mata i Mario Urrea, vàries jornades centrades amb
les oportunitats dels micropobles i el territori rural a partir de la primera
feta a Aguilar de Segarra. També amb la FMR es treballa des de l'àrea
d'energia en divulgació de la transició energètica.

-Amb Unió de Pagesos, s'han iniciat una col·laboració en la denúncia de les
immatriculacions de l'Església i els bisbats de patrimoni d'edificis religiosos,
cementiris i rectories. Es va signar un conveni de col·laboració. S'han fet
presentacions al Consell Comarcal del Ripollès, a mitjans de comunicació. Al
setembre UiP vol tornar a demanar al Parlament i la conselleria de Justicia
que s'impliqui al màxim en fer palesa aquesta apropiació de patrimoni dels
pobles i de les parròquies.

-A diferents organismes de la Generalitat:

● DARP: des de conselleria es té present l'AMC. També en temes
de desenvolupament rural: s'ha estat en les sessions
d'avaluació del PDR i es té relació constant amb ARCA que
agrupa els grups leaders i també amb grups concrets per a
projectes de cooperació (sobre de caire energètic però també
en l’àmbit de la pedra seca i de Joventut amb Odisseu)

● Turisme: a través de Turalcat i la FMR, s'ens convida a un grup
de treball que analitza l'impacte dels HUT en el món rural.

● TES: des d'Urbanisme i el Col·legi d'Arquitectes, s'està a
l'Agenda Urbana de Catalunya i s'ha participat en algunes
sessions; des d'Urbanisme s'ha consultat directament a l'AMC i
als micropobles sobre la nova normativa de càmpings i s'ha
passat als socis un qüestionari per explicar com des dels
micropobles es vol que siguin els càmpings que s'instal·lin.

● Agència Catalana de la Joventut: a la III Convenció es va
presentar el carnet jove dels micropobles. Ara cal trobar 7
micropobles per fer la prova pilot.

● Departament d'Interior: a petició de Santa Fe del Penedès es
va fer una reunió amb el Dept d'Interior per veure com es pot
finançar la instal·lació i funcionament de les càmeres de lectura
de matrícules. Es va quedar que quan hi hagin constituïdes les
noves diputacions es faria una reunió conjunta per veure com
hi podrien col·laborar.



● Direcció General de Famílies: es va tenir una reunió amb la
directora a fi de recollir i difondre actuacions que puguin
adequar-se més a les necessitats dels micropobles

● Direcció General de Comerç: es van adreçar a l'AMC per saber
més enllà de les dades quantitatives, saber de la realitat del
comerç als micropobles. Volen organitzar un workshop però el
que es va agendar per avui van trobar que només 14
micropobles apuntats era poc. Es veurà si a la tardor hi ha més
interès.

-Projecte «Hamlets» amb el Dept de Geografia de la UAB: S'ha presentat ja
el web amb el Sistema d'Informació Geogràfica que permet conèixer en
dades tots els micropobles. La informació del sondeig només el tenen els
micropobles que van contestar-lo (una cinquantena). Des de fa uns mesos
es disposa de tècnics contractats expressament que fan treball de camp,
sobretot a zones on s'ha detectat més població immigrada. Paral·lelament,
es va demanar des del projecte Investiga amb CosmoCaixa que els
investigadors de Hamlets acompanyessin una escola de micropoble. Es va
presentar l'escola de Tuixén que durant el curs van treballar els alumnes de
4rt, 5è i 6e perquè la gent viure o marxa de Tuixén. El resultat d'entrevistes
i estudi de dades es va presentar al Cosmocaixa al maig davant d'escoles de
ciutats en un intercanvi molt interessant que s'hauria d'estudiar com
poder-lo continuar, ja que la Caixa vol projectes de caire peninsular i no
només català. Des de l'equip de Hamlets també es tenen contactes de
col·laboració el projecte Viurerural d'Odisseu i amb EsMontañas per poder
donar continuïtat el projecte un cop acabi a la primavera del 2020.

-Fundacion Savia: aquesta fundació andalusa ha contactat amb l'AMC per
donar-li a conèixer la seva iniciativa de crear la figura del Defensor de les
Generacions Futures. Amb un ampli suport a nivell municipal i en sectors
vinculats a l'agricultura ecològica i el món rural andalús i també amb
professionals vinculats al desenvolupament social, econòmic, patrimonial,
paisatgístic i cultural de l'entorn rural. S'acorda donar suport a la iniciativa
per a la creació e implantació de la figura del Defensor/-a de les
Generacions Futures impulsat per la Fundació Savia i recolzar a la Fundació
Savia en la seva tasca d’impulsar i desenvolupar la creació d’aquesta figura
a nivell internacional, nacional, regional i local.

Informe Àrea Energia:

Des de diferents estaments que toquen el tema de la transició energètica
cap a 100% renovables, s’acostuma a convocar l’AMC. S’adjunta llistat de
espais en els que s’ha participat i actuacions que s’han fet al llarg dels
últims 4 anys

Informe Àrea Energia:

Des de diferents estaments que toquen el tema de la transició energètica
cap a 100% renovables, s’acostuma a convocar l’AMC. Així, amb el tema de
les energies renovables, s’ha participat a



- taula de treball anomenada Rural Smart Grids, liderada per la
Fundació del Mon Rural i en la que han estat convidats a participat
diferents departaments de la Generalitat i altres entitats, com
diputacions, consells comarcals i consorcis

- taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, organitzada
per l’ICAEN (Institut Català de l’Energia)

- S’ha demanat a l’AMC ser partner del programa europeu Interreg Med
Renewable Energy Community, liderat per l’Agència d’Ecologia Urbana
de Barcelona

- També s’ha convidat a l’AMC a participar, fer ponències o
comunicacions, sobre el tema de les energies renovables a

o Congrés de l’Energia de Catalunya

o Congrés de la Masia de Catalunya

o Al IV Fòrum sobre Medi Ambient i Mon Rural

- També forma part com a entitat observadora de la Xarxa de Pobles i
Ciutats de Catalunya, coordinada per la Diputació de Barcelona

- Juntament amb el Col·lectiu CMES (Col·lectiu per a un nou Model
Energètic i Social Sostenible) entre el 2015 i el 2016 es va fer un
estudi de possibilitats d’energies renovables a 11 microppobles que
es van apuntar a la proposta, i es va presentar a Argençola el juliol
del 2016

- El 2017 es va elaborar un vídeo amb experiències en energies
renovables als micropobles, en espais públics com privats

A l’assemblea, la responsable de les polítiques energètiques exposa la
problemàtica que representarà l’ús del territori per a la instal·lació de les
infraestructures necessàries per a la captació i emmagatzemament
d’energia.

En aquest sentit va exposar que hi ha estudis fets que indiquen que per a
cobrir les necessitats de Catalunya fa falta un 2% del territori que,
traspassat a nivell individual, equival a uns 85 m2 per persona. Amb la
realitat demogràfica de Catalunya de seguida es veu on aniran a parar
aquestes infraestructures...

Des de l’AMC s’està treballant per tal que aquesta vegada aquestes
infraestructures es negociïn i representin, no només uns ingressos pels
ajuntaments respectius, si no que signifiquin una millora per a la vida
econòmica i social de tots el habitants del municipi, aportant llocs de treball
i evitant despoblament, pel que s’ha d’estudiar bé quines possibilitats té
cadascun, mirar després de tenir unes negociacions dignes i correctes entre
els municipis mancats de territori i aquells que en son sobrers, treballar per
constituir comunitats energètiques locals i, sobretot, preservar el terreny
agrícola.

La Maria Crehuet es va oferir a anar als municipis que ho demanessin a fer
xerrades informatives al respecte.



6. Renovació de la Presidència i la Junta Directiva;

La presidenta actual s'acomiada assegurant que ha estat un gran honor
representar l'Associació de Micropobles de Catalunya aquests 4 anys per la
causa s'ho val i quan es viu en un micropoble se n'és molt militant, per les
persones que han compartit projectes, el dia a dia, amb qui hi ha hagut
sempre gran afinitat a tots els nivells i per l'oportunitat que ha representat
de conèixer millor el país i descobrir micropobles que d'entrada no sabia que
existien ni podia ubicar en el mapa, s'ha pogut ser conscient de la diversitat
existent i que representa un gran valor per Catalunya. S'ha passat de 90 i
pocs a prop de 150 associats i que cal ser-ne més. L'Estatut és una fita
important que té un recorregut a fer però que ha d'aprofitar els vents
favorables a nivell mediàtic, polític i social que bufen incidint en la
despoblació del món rural i l'opinió creixent que cal fenar i revertir pel bé de
tot el país. I s'ofereix a continuar batallant per l'AMC des del Consell
Assessor si la majoria ho veu bé.

Es demana si hi ha alguna candidatura interessada en prendre el relleu.
L'alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, manifesta estar interessat en assumir
la presidència.

El Secretari actual s’acomiada de la Junta de l’Associació on ha estat 8 anys,
amb l’agraïment a la fins ara Presidenta i a tota l’Associació per la gran
complicitat que s’ha mostrat en tots els tems tractats durant aquests anys.
També comenta que seguirà ajudant en el que pugui a l’Associació de
Micropobles durant els propers anys i quan la Junta ho consideri adient.

Es demana qui presenta candidatura per fer el relleu de la secretaria de al
Junta i es presenta en Cesc Salamé, regidor de Copons.

Els dos nomenaments s’aproven per majoria absoluta i aclamació, per tant,
Mario Urrea i Marsal és el nou President i Cesc Salamé i Sabater el nou
secretari de l’Associació de Micropobles de Catalunya.

Tot seguit es fa lectura de la relació d’activitats realitzades per l’Associació
des de la darrera Assemblea:



Relació d’activitats de l’Associació 2018-2019:

Gener 2018

● Dimarts 16 de gener: reunió amb la directora del SOC i els
responsables de Desenvolupament Local.

● Dissabte 20 de gener:
◦ reunió informativa a ajuntament a Viladamat sobre transició

energètica.
◦ Assistència a Copons a la presentació del nou Bibliobús

Montserrat.
● Dilluns 22 de gener:

◦ Reunió amb el Diputat de Cooperació Municipal de la Diputació
de Girona a Mieres

◦ Assistència a la presentació dels actes de celebració dels 50 anys
de l’embassament de Susqueda i a un documental
commemoratiu.

● Dissabte 27 de gener: programa Solidaris de Catalunya Ràdio
dedicat als micropobles amb Gisclareny com a exemple per ser el
municipi més petit de Catalunya.

● Dimecres 31 de gener:
◦ Assistència a la sessió de treball per a l’Agenda Urbana de

Catalunya
◦ Reunió a la Seu d’Urgell amb el projecte Odisseu dins del

projecte Hamlets.
● Renovació del conveni de col·laboració (bonificació del 50 per cent

en la quota per als micropobles associats) amb Viles Florides.

Febrer 2018

● Dissabte 3 de febrer: reunió amb uns emprenedors que volen
desenvolupar un projecte per conèixer els micropobles per amb
autocaravana en format plataforma social i col·laborativa (Wanwoow).
Es tracta que qui viu en un micropoble acolli una autocaravana alguns
dies i l’introdueixi a conèixer la vida del micropoble.

● Dilluns 12 de febrer: assistència a la presentació de CODI DE BONES
PRÀCTIQUES en l'organització i celebració de curses i marxes per
muntanya promogut per la FEEC i la FMR.

● Dissabte 17 de febrer: assistència a la jornada Pagesia i país
organitzada per Unió de Pagesos a Barcelona.

● Dilluns 19 de febrer: consell directiu a Argençola
● Dijous 22 de febrer: assistència a Sant Julià de Ramis a la reunió del

grup custòdia municipal de la XCT.



● Dissabte 23 de febrer: participació com a presidenta AMC en un debat
de diari El 9 Nou sobre reptes de la comarca del Ripollès a Ripoll.

Març 2018

● Dijous 1 de març: en la 18a Assemblea general celebrada a Castellar del
Vallès es va aprovar l'adhesió de l'Associació de Micropobles de
Catalunya a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

● Dissabte 3 de març: assistència a la trobada de Munixic a Corbins
● Divendres 16 de març: renovació certificat digital Agència Tributària Olot
● Dilluns 19 de març: assistència al col·loqui organitzat dins del Pacte

Nacional per a la Renovació Urbana al Col·legi d’Arquitectes de
Barcelona

● Divendres 23 de març: assistència a la jornada sobre Pedra seca a
Torrebesses

Abril 2018

● Dilluns 16 d’abril: inscripció de l’AMC amb una ponència “LA MASIA –
OPORTUNITAT PER L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES”, preparada
per la Maria Crehuet, per al 2n Congrés del Món de la Masia:
«Passat, present i futur del territori rural català» que se celebrarà a
Barcelona,els dies 13, 14 i 15 de març de 2019

● Dimecres 18 d’abril: gravació del programa Plaça Gran de Ràdio 4
dedicat a Vallfogona de Ripollès com a exemple de micropoble.

● Divendres 20 d’abril: consell directiu a Copons
● Marta Ricart, veïna de Llobera del Solsonès rep l’encàrrec des del

CONCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts) de fer un informe
sobre les arts a les zones rurals. Se li fan arribar contactes.

Maig 2018

● L’AMC i la FMR creen dins de la IIIa edició dels Premis Món Rural la
categoria de patrimoni rural vol premiar aquells projectes o actuacions
que, mitjançant el reconeixement i la valorització del patrimoni, han
contribuït al desenvolupament local. Aquesta darrera categoria es
divideix en dues modalitats: Micropobles i Altres Zones Rurals. Els
premis es lliuraran al novembre.

● Article de Carme Ferrer, alcaldessa de Senan al Conca 5.1 sobre “10
anys de Micropobles, 10 anys sumant forces.”

● Dimarts 22 de maig: Brusel·les assistència amb els grups Leader al
seminari Smart Villages: Revitalising Rural Services through Social
and Digital Innovation? Amb ARCA (grups Leader) i Estabanell.

● Divendres 25 de maig: participació en el debat/jornada “Des del món
rural, projectes de present i de futur” organitzat per Conca 5.1 al
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí

● Dilluns 28 de maig: reunió a Llanars del projecte interreg Bio4ECO
● Dimarts 29 de maig: reunió a la UAB del projecte Hamlets amb la

professora anglesa Ruth McAreavey, Senior Lecturer/Degree
Programme Director Sociology,Newcastle University



● Dimecres 30 de maig: visita dels professors del projecte Hamlets al
càmping la Bauma de Vallfogona i altres micropobles

Juny 2018
● Es presenta el vídeo La transició energètica als micropobles per a

difondre casos concrets públics i privats d’implantació d’energies
renovables, aprofitant la setmana de l’energia.

● Dilluns 1 de juny: Carme Ferrer de Senan a la jornada La Transició
Energètica als municipis i comarques de Catalunya organitzada per
l’associació Leader Ripollès Ges Bisaura a Ripoll

● Dimecres 6 de juny: reunió amb Carme Morell a Barcelona (una
emprenedora que vol fer rutes temàtiques per als micropobles en un
web) i presentació del projecte Hamlets als grups leaders de Catalunya
al DARP

● Dilluns 25 de juny: reunió a Lleida amb Paco Boya per explicar-li
Hamlets i consell directiu a Copons a la tarda

● Des de l’AMC es vol participar a XI Congrés "La construcció del
territori: geografia, identitat i usos polítics", que tindrà lloc a
Banyoles els dies 23, 24 i 25 de novembre de 2018.

Juliol 2018
● Reunions amb diversos alcaldes i alcaldesses de micropobles amb Joel

Peiruza Parga, estudiant de Màster en Ciència Política de la Universitat
de Barcelona que fa el Treball de Final de Màster sobre identitats de
caràcter local i representació política local.

● Dilluns 2 de juliol Reunió amb Joan Oliva sobre temes de reciclatge i
material per espais urbans

● Divendres 6 de juliol: Mario Urrea, alcalde de Torrebesses, assisteix a la
reunió preparatòria d’una jornada sobre experiències de
Repoblament que la FMR vol organitzar a la tardor que es farà a
Aguilar de Segarra.

● Divendres 6 de juliol: gravació del programa 'Paisatges Encreuats' que
està promogut per l’Observatori del Paisatge i realitzat per Olot TV per
mostrar el catàleg de paisatges del país. Com a presidenta d’AMC hi
intervinguin en el de l’Alt Ter. El programa s'emetrà gairebé per una
trentena de televisions locals de tot Catalunya (des de l'Alt Empordà fins
a les Terres de l'Ebre, des de Lleida fins al Barcelonès). A més també
podreu veure tots els capítols a través d'aquesta pàgina de l'OTV a la
carta: http://olottv.alacarta.cat/paisatges-encreuats. S’estrenen a Olot TV
a l’octubre.

● Dimarts 10 de juliol, a la DG de Turisme a Barcelona amb la Núria Albà,
assistència al grup de treball de turisme convidats per Turalcat per
tractar la problemàtica dels HUT en les zones rurals. Poca entesa entre
departament de la Generalitat. Sembla que no es pot introduir gaire més
que algun tipus de requisit afegit a poder tenir un HUT en zona rural, ja
que la tributació no està en mans de la Generalitat ni dels ajuntaments.
Calen noves sessions de treball.

● Dimecres 11 de juliol: reunió amb el director de la Institució de les
Lletres Catalanes, Joan-Elies Adell, per preparar un programa
d’apropament de la poesia i la literatura als micropobles.

http://olottv.alacarta.cat/paisatges-encreuats


● Dimecres 18 de juliol: trobada amb Joan Díez (exposició de fotos de
Rapa Nui en 3D)

● Dijous 19 de juliol: reunió amb Arnau Vilardell de Sommobilitat.
entrevista com a presidenta d’AMC a El Punt diari.

● L’ACM demana reunió amb l’AMC però de moment ha cancel·lat la
reunió el dia abans dos cops.

Agost 2018

Exposicions fotos Rapa Nui en 3D de Joan Gómez: 2 d’agost entrevista El
Periòdico on explica el contacte amb l’AMC.

Setembre 2018:

● Dilluns 3 de setembre: contacte amb Bellaguarda per facilitar contactes
de cara a la jornada que organitzen el 19 d’octubre sobre "Com afrontar
els reptes de desenvolupament local des dels municipis petits?"

● Del 12 al 14 de setembre: assistència a l’assemblea de Rureners a
Pays de Combraille

● Dimecres 19 de setembre: Mario Urrea, alcalde de Torrebesses,
assisteix a la jornada sobre "Despoblació rural i desenvolupament
sostenible en zones menys densament poblades: Perspectives
europees de las autoritats locals intermediàries" organtizada per la
Xarxa Arc Llatí i l'Associació Partenalia a Tarragona.

● Diumenge 23 de setembre: AMC se suma a la tocada de campanes
promoguda per Santa Esteve de la Sarga per reivindicar millora de
camins i carreteres. S’ha demanat hora al conseller Damià Calvet.

● Dimecres 26 de setembre: reunió Bio4Eco a la Masó per debatre i
prioritzar noves accions.

● Divendres 28 de setembre: assistència a figueres a les jornades
transfrontereres "La pedra seca com a motor de desenvolupament
econòmic i social" organitzades per ADRINOC.

Octubre 2018:
● Divendres 5 d’octubre: Reunió consell directiu a Argençola
● Divendres 19 d’octubre: participació a la jornada a Bellaguarda:

Desenvolupament local als petits municipis.
● Dissabte 20 d’octubre: 20 d'octubre: Maria Crehuet assisteix reunió

de la XSE (Xarxa per a la Sobirania Energètica), a Santa Maria
d'Oló, per preparar propostes per a les properes municipals en temes
d'energia i participació

● Dimarts 23 d’octubre: reunió amb alcalde de Copons i Núria Albà
amb Rosa Serra, coordinadora de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona per preparar la III
Convenció.

● Dimecres 24 d’octubre: trobada amb agents de Catalana Occidente
sobre serveis d’assegurances.

● Dissabte 27 d’octubre: VII Fira d'Economia Solidària organitzada
per la XES a l’espai Fabra i Coats de Barcelona: participació en la
taula “Alternatives comunitàries cap a la sobirania energètica”.



● Dimecres 31 d’octubre: reunió per scape des d’Ordis amb la Maria
Crehuet i la Fundació del Món Rural per col·laborar en la
implantació d’experiències de micropobles autònoms energèticament.
Es planteja una primera xerrada amb experiències concretes per fer
al febrer del 2019

● Es fa tramesa a les 3 diputacions (Lleida, Girona, Tarragona) de
cartes demanant-els-hi la seva implicació en la III Convenció. Es
demana entrevista amb el MH President de la Generalitat també.

Novembre 2018

● Divendres 2 de novembre: reunió consell directiu a Copons
● Dilluns 5 de novembre: Assistència amb l’alcalde de Maldà a la

signatura i presentació de l’Agenda Urbana de Catalunya. Des de
l’AMC es fa arribar una reflexió.

● Dimarts 6 de novembre: amb la responsable de comunicació de l’AMC
es té reunió amb els periodistes Nuria Casas i Jaume Rius de la
productora Tornemi SLU que presenten el programa pilot d’una sèrie que
TV3 vol passar titulada País petit i que té per objectiu donar visibilitat als
micropobles amb una entrevista a l’alcalde/ssa i iniciatives locals
interessants. S’ofereix l’episodi pilot rodat a Sora i es demana si l’AMC
s’hi pot implicar i col·laborar-hi a finançar-ho. Expliquen que estan
parlant amb les diputacions.

● Dies 9-10 novembre: Maria Crehuet assisteix a Ginebra, ONU, «En
resonancia con la Tierra Viviente: la Administración de la Tierra y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible»

● Dimecres 14 de novembre: es participa com a jurat en la deliberació per
als premis sobre patrimoni de la FMR que es lliuraran el 18 de
desembre a Girona. S’han presentat 8 iniciatives en l’apartat de
micropobles i 8 més en el d’altres zones rurals.

● Dijous 15 de novembre: visita a l’escola de Tuixén amb en Ricard
Moren de la UAB que han estat seleccionats per participar en l'activitat
Investiga amb CosmoCaixa i que tindran l’assessorament de l’equip de
Hamlets.

● Dissabte 17 novembre: Vandellòs-l'Hospitalet de l'Infant. Taula
rodona: Maria Crehuet participa a la taula rodona sobre el futur
postnuclear del municipi.

● Dijous 22 de novembre a assistència a la jornada organitzada per la
Diputació de Girona: Jornada sobre els habitatges d’ús turístic (HUT)

● Divendres 23 de novembre: assistència a la jornada de la FMR:
“Repoblem el territori!” que se celebra a Aguilar de Segarra.

● Dissabte 24 de novembre: assemblea AMC a Sant Esteve de la Sarga
amb la presència de la consellera del DARP, Teresa Jordà.

● Dimarts 27 de novembre: Maria Crehuet i presidenta assisteixen a la
presentació del la presentació del llibre "Catalunya Futur Verd | Nova
territorialitat: ciutats fèrtils, camps creatius. Una reflexió vintcentista entre
la globalització i la sostenibilitat". Reunió Hamlets.

Desembre 2018



● Divendres 14 de desembre: Trobada a Maldà del grup de treball de la
biomassa dins del projecte PROMOBIOMASSE

● Dissabte 15 de desembre: reunió de treball a Argençola amb el jurista
Cristian Cimadevilla per preparar l’Estatut del Micropoble

● Dilluns 17 de desembre: reunió a l’Estany amb la delegada de la
Generalitat a la Catalunya Central per preparar una jornada adreçada
a municipis de menys de 2000 habitants de la demarcació per donar a
conèixer els serveis de la generalitat i recollir demandes.

● Dimarts 18 de desembre: lliurament dels premis de la Fundació del
Món Rural a Girona. L’AMC i la FMR han impulsat enguany una
categoria de patrimoni rural. L’escola El Bosc de Mont-Ral ha guanyat
el premi “Patrimoni Rural a Micropobles”, com a exemple de recuperació
d’un centre educatiu que ha revolucionat el municipi i està generant el
repoblament del territori. D’altra banda, el festival Espurnes Barroques
que se celebra als pobles de Riner, Pinós, La Molsosa, Calonge de
Segarra, Pujalt, Sant Ramon, Estaràs, Sant Mateu de Bages i Súria s’ha
endut el premi “Patrimoni Rural a altres zones rurals”, com a
reconeixement a la singular proposta cultural d’aquest festival de música
i experiències en espais d’alt valor patrimonial, amb el barroc com a fil
conductor, 20 anys després dels terribles incendis que van assolar
aquests indrets.

● Dimecres 19 de desembre: s’assisteix convidat a la Seu d’Urgell a
l’assemblea ’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, entitat
que engloba els grups Leader de Catalunya, on s’aprova la MOCIÓ
PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTEGRAL I
INTEGRADOR “per a un medi rural i pesquer viu i actiu”.

Gener 2019

● Dimecres 9 de gener: trobada al Consell Comarcal del Pallars Jussà
amb tots els alcaldes de micropobles per explicar l’AMC.

● Dijous 17 de gener: trobada a Manresa amb la Delegada del Govern a la
Catalunya Central per preparar una jornada amb els municipis amb
menys habitants per difondre els serveis de la generalitat. Trobada amb
Unió de Pagesos per tractar el tema de les Immatriculacions que els
bisbats han fet d’edificis.

● Diumenge 20 de gener: participació dins dels actes de Sant Sebastià a
Riudaura en una taula de debat per donar a conèixer l’AMC.

● Dimarts 22 de gener: visita a l’escola de Tuixén dins del projecte
Hamlets i el programa de joves investigadors de CaixaForum.

Febrer 2019

● Dissabte 2 de febrer: Reunió de treball Consell Directiu amb Cristian
Cimadevilla. AMC convidada a la inauguració de la nova xarxa d’aigua
de Senan.

● Dilluns 11 de febrer: roda de premsa de presentació del conveni de
col·laboració entre UiP i l’AMC pel tema de les immatriculacions.

● Gravació del vídeo “I també els arbres escoltaven” per part de Conca
5.1 sobre experiències d’èxit als micropobles



● Entrevistes a TV Ripollès i altres mitjans comarcals (Osona, Solsonès,
Bages) per parlar del tema de les immatriculacions.

● 19 i 20 de febrer: participació als actes de promoció dels ODS organitzat
per Diba a Món Sant Benet; reunió de treball amb la Delegada a la
Catalunya Central. Participació en acte públic sobre el Pacte Nacional
de la Transició Energètica.

● Divendres 22 de febrer: reunió Consell directiu a Copons per preparar III
Convenció

● Dimecres 27 de febrer: reunió a la Delegació de Girona de Joventut per
preparar la jornada sobre repoblament a la Vall d’en Bas.

Marc 2019

● Dijous 7 de març: Jornada “País petit, petits municipis”a Manresa
amb la Delegació del Govern a la Catalunya Central

● Diumenge 10 de març: III Convenció i celebració dels 10 anys de
l’AMC amb la presentació de l’avantprojecte de llei de l’Estatut del
Micropoble, el carnet jove als micropobles amb un centenar
d’assistents.

● Dimarts 12 de març: presentació al Consell d’alcaldes del Ripollès del
tema de les Immatriculacions amb UdP on s’acorda per unanimitat dels
alcaldes/ses demanar les dades dels 19 municipis al registre de la
propietat de Ripoll.

● Dimecres 13 de març: participació en el debat de les entitats
municipalistes i sobre transició energètica dins del II Congrés del Món
de la Masia a l’IEC.

● Dimarts 19 de març: entrevista a l’emissora La Veu de Sant Joan de les
Abadesses sobre l’Estatut del micropoble.

● Dissabte 23 de març: participació per explicar l’AMC com una
experiència d’èxit a la Jornada Municipi Viu/Joves i arrelament -
Jornada de Formació organitzada per Joventut a Vall d’en Bas.

● Dimecres 27 de març: coorganització de la Jornada sobre transició
energètica als micropobles a Montesquiu amb l’experiència de Senan i
Rocafort de Queralt.

● Dijous 28 de març: participació a la jornada sobre Arrelament Juvenil
coorganitzada a Blancafort amb Joventut i el DARP de la demarcació
de Tarragona i la FMR.

Abril 2019
● Dijous 4 d’abril: reunió del grup de treball HUT a la direcció general de

Turisme on es presenta l’estudi de l’impacte dels HUT al món rural.
● Divendres 5 d’abril: reunió a la UAB del projecte Hamlets.
● Dimecres 10 d’abril: reunió amb la directora general de Famílies
● Dijous 11 d’abril: trobada a Osor amb el diputat provincial de Cooperació

Fermí Santamaria.
● Divendres 12 d’abril: reunió amb el vicepresident del Govern de la

Generalitat i els delegats del Govern a Tremp per presentar l’Estatut del
Micropoble.

● Entrevistes a diversos mitjans sobre l’Estatut



● Dijous 25 d’abril: sessió de treball d’avaluació del PDR al DARP. Reunió al
Dept d’Interior per tractar el tema del finançament i funcionament de les
càmeres de lectura de matrícules als micropobles. S’acorda que un cop
constituïdes les noves diputacions es farà una reunió conjunta per
implicar-les en el cofinançament.

● Dilluns 29 d’abril: visita a l’escola de Tuixèn per preparar la presentació al
CosmoCaixa.

Maig 2019
1. Dijous 9 de maig: entrevista al Mon Rural. Reunió de l’Agenda Urbana

de Catalunya a Barcelona.
2. Divendres 10 de maig: entrevista de treball amb els investigadors de

Hamlets.
3. Dilluns 13 de maig: reunió a TES amb els responsables de la nova

normativa de càmpings. Ens demanen que fem arribar a tots els socis
un qüestionari per saber com s’entén que ha de ser un càmping d’un
micropoble. Reunió amb el fotògraf Joan Diaz per oferir de nou
l’exposició de fotos en 3D de Rapa Nui. Es contacte amb els municipis
que no van poder disposar-la l’any passat (Setcases i el Monestir de
Guanter) que l’aculliran enguany i també Conesa.

4. Dilluns 27 de maig: s’acompanya a l’Escola de Tuixén que fa la
presentació sobre perquè anar a viure a un micropoble en el
CosmoCaixa davant 5 escoles i més de 300 alumnes.

5. Dimecres 29 de maig: des de la Direcció General de Comerç es
convoca a una reunió a l’AMC perquè volen saber dades qualitatives del
comerç als micropobles. Es queda en fer una jornada en format
workshop.

Juny 2019

● Dimarts 4 de juny: intervenció en directe al programa informatiu dels
matins de la Xarxa de Televisions Locals per parlar dels micropobles.

● Dijous 6 de juny: entrevista reportatge sobre el SIG de Hamlets a Tv
Ripollès a partir de la nota de premsa que la UAB fa sobre el projecte i
que ha estat replicada per altres mitjans de comunicació.

● Divendres 7 de juny: lliurament al president del Parlament de l’Estatut
del Micropoble. AMC present a la presentació de Consell Català de
l’Alimentació. Reunió consell directiu a Argençola per analitzar les
propostes rebudes per incorporar a l’Estatut del Micropoble.

● Dimecres 26 de juny: reunió a Vallfogona amb el secretari de la
Fundación Savia per demanar l’adhesió de l’AMC a la proposta de
Defensor de les generacions futures.

Juliol 2019

● Dijous 4 de juliol: reunió a la UAB amb el grup Leader promotor d’odisseu i
ViureRural amb Hamlets. Assistència al lliurament dels Premis Nacionals de
Cultura al Prat de Llobregat convidats pel Conca

● Divendres 5 de juliol: Assistència a Sant Cugat del Vallès a la presentació
del projecte Protec de l’Associació Així volem la Terra



● Dimecres 10 de juliol: reunió consell directiu per preparar Assemblea del 13
de juliol

● Dijous 11 de juliol: participació a Llardecans a la jornada PATT “Oleïcultura
i despoblament als territoris rurals”

I sense cap altra punt a tractar, es dona l’Assemblea de Micropobles de
Catalunya per acabada.

El Secretari La Presidenta
Ramon Bonaterra Carme Freixa


