Acta de la V Assemblea de l’Associació Micropobles de Catalunya, celebrat a l’Ajuntament de
Senan (Conca de Barberà) el 19 d’octubre de 2013. Es comença la sessió a les 11:00 hores en
primera convocatòria amb l’assistència de
Maria Crehuet, Presidenta de l’AMC (Ordis)
Mª Carme Freixa (Vallfogona del Ripollès)
Salvador Tresserres (L’Estany)
Joan Puntí (L’Estany)
Toni Lloret (Argençola)
Josep Mª Martí (Senan)
Josep Pijoan (Pira)
Àngel Rodríguez (Conesa)
Alegria Botias (Almatret)
Mario Urrea (Torrebesses)
Josep Mª Padrosa (Riumors)
Jesús Torrents (Sant Martí Sesgaioles)
Marcel Perramon (Aguilar de Segarra)
Ramon Tort (Conesa)
Núria Alba (Senan)
Ramon Bonaterra (Vilamaniscle)
Excusen la seva assistència els alcaldes i representants d’Albanyà, Sant Mori, Pedret i Marzà,
Setcases, El Soleràs, Foradada, Alpens i Alfés.
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L’alcaldessa de Senan, Núria Albà, dóna la benvinguda als assistents a IV ASSEMBLEA DE
L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
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Lectura i aprovació per unanimitat de l’acta de l’Assemblea de l’Associació de Micropobles
de Catalunya celebrada a Vilamaniscle l ‘octubre de 2012
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Informe econòmic: En Ramon Tort, tresorer de l’Associació, presenta l’estat de comptes
amb un saldo positiu de 16.716’16 € a data de 17 d’octubre de 2013.
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Informe de presidència a càrrec de la Presidenta Maria Crehuet:

INFORME ANUAL DE PRESIDÈNCIA
IV ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
Senan, 19 d’octubre de 2013
L’informe que vaig fer a l’Assemblea de Vilamaniscle, l’octubre passat, un any després d’assumir la
presidència, va ser un informe, bàsicament, de visites que diversos membres del Consell de Direcció
vàrem realitzar a diferents ens, i també de la presència de membres de l’associació a programes tant de
ràdio com de televisió.
Aquest any podria dividir la tasca feta en dues parts, una concretada en el primer semestre i l’altra en el
segons.
I – PRIMER SEMESTRE
Durant el primer semestre va començar el programa “rurals” al canal33, que incloïa el patrocini de
l’AMC i que va ser gestionat per l’anterior president, Toni Lloret.
El 25 i 26 d’octubre del 2012, vaig participar, com a “micropoble” al 1er congrés de “rural samrtGrids”,
congrés del que ara al novembre es celebra el 2on a Lleida i que es va enviar la prèvia a tots els
micropobles associats per a si creien oportú enviar les seves experiències en el tema d’aigua i energia.
Desconec si algun dels municipis va respondre a la sol·licitud.
El 30 d’octubre vaig ser convidada al Parlament de Catalunya per la presidenta sra. Núria de Gispert, a
participar a una taula de treball sobre “dones al món rural”

Entre novembre i desembre vaig visitar les comarques del Pallars Subirà i Ripollès –aquí acompanyada
de l’alcaldessa de Vallfogona de Ripollès i vicepresidenta de l’associació- per a explicar l’associació i
procurar nous socis. També, per sol·licitud del propi alcalde, la població de Talarn, al Pallars Jussà.
Davant l’amenaça del fracking que, com quasi sempre que es tracta de territori, afecta als municipis més
petits, l’Associació de Micropobles es va postulà i va fer un comunicat en contra de l’acció del fracking i
donant suport a tots els municipis afectats pel projecte
Després va “esclatar” el projecte de la nova llei de règim local i vàrem estar presents en ràdios, teles
comarcals i locals. Però als grans mitjans de televisió i premsa, tot i que el tema es va tractar
abastament, l’associació no hi va ser convidada i només varem aconseguir presència en alguns mitjans
escrits després d’insistir-hi força. Vam fer la moció en defensa dels micropobles que vam enviar a
tothom i que es va aprovar en molts ajuntaments i consells comarcals. Tornaré sobre aquest tema al
final.
II - SEMESTRE
En el Consell de Direcció celebrat a Abella de la Conca el 6 d’abril de 2013, hi havia tres temes sobre la
taula que van fer que el segon semestre aquesta presidència es dediqués, bàsicament, a portar-los a
terme.
Un era que la Anna Gorchs, que havia fet la feina de premsa de l’associació, la deixava. Per a la nova
feina van sorgir dues propostes i teníem els dos currículums sobre la taula. Ens vam decantar per l’Anna
Molas, que és qui està fent la feina en aquests moments i dinamitzant la nova web des de la seva
posada en marxa
Un altre era el fet que havíem de renovar la web. S’havia tornat obsoleta, no era dinàmica, es penjava
quan li demanaves de baixar un document, etc. Sobre la taula hi havia tres propostes, dues de més
tècniques i l’altre que tenia més en compte la comunicació. Els preus eren semblants i ens vam decantar
per la més comunicativa, que és la que està en funcionament des de finals del mes d’agost. Això ha
requerit traslladar tot el contingut de la vella a la nova, cosa que hem fet l’Anna Molas i jo mateixa i, al
menys a mi, que no sóc experta en el tema, em va ocupar bona part del mesos de juliol i agost.
L’últim tema eren dues propostes d’accions sobre la realitat dels micropobles .

1- Una es diu “PLAÇA GRAN, divulgant, des del territori, els fets i la gent de casa nostra” i es
tracta d’un programa radiofònic avalat pel Consell Audiovisual de Catalunya i la Universitat
de Girona. El programa recorrerà el territori i farà les emissions “in situ”. Aquest projecte
2- està en fase d’elaboració i de moment hem estat fent treball d’assessorament sobre els
esquemes a seguir (sempre acaben fent servir patrons de ciutat!). Aquest projecte no ha de
costar res a l’Associació.
3- L’altra es diu “MICROCATALUNYA” i pretén fer un bloc, un llibre i una exposició, basat en
fotografies i textos curts sobre la vida als micropobles. Aquest projecte, que en principi
havia de costar a l’associació una petita col·laboració, està encallat i ens demanaven una
aportació inassumible per poder tirar endavant.
4- ALTRES TEMES A COMENTAR.
1- es va crear el Consell de Transició Nacional, i vam demanar de ser-hi, però ni tan sols van
respondre a la nostra sol·licitud. Per altra banda devem estar en el llistat d’algun
departament i ens conviden a actes diversos i variats. He anat a un parell i quan m’he
presentat com a presidenta de l’AMC a les persones que controlaven el protocol, han
aixecat el cap, m’hna mirat i m’han dit què?, i quan ho he repetit m’han senyalat les files
del darrera i m’han dit: segui per allà.
2- Es va constituir la Comissió de Petits Municipis de l’Associació Catalana de Municipis, està
presidida pel nostre company Enric Admetller, alcalde de Montmaneu. I penso que és
important que tots els que estiguem associats a aquest ens, en formem part i intentem
assistir a les reunions. Ja que tant Federació com Associació ens volen absorbir i que, en
certa manera, no volen compartir la nostre presència en comissions de la Generalitat sobre
municipalisme, potser és bo fer calar el nostre punt de vista, tant sovint oblidat.

3- Seguim patint la visió equivocada del territori des dels despatxos de la ciutat. És així que
estan "remodelant"...
a)

el servei sanitari: qualitat(?) contra proximitat, em va dir la nova cap del
nostre CAP al explicar-me els canvis, i jo pregunto: és millor un hospital de 5
estrelles que un bon metge de capçalera? per una malaltia que requereix de
cirurgia segurament sí, pel dia a dia d'un crònic, segur que no.

b) el servei de seguretat: com es substitueixen les patrulles rurals que es
coneixien el territori pam a pam? per què canvien el personal cada dos per
tres? per què...?
c)

i tot el que ens estan anunciant, que no sabem que serà i que no podem
debatre perquè no ens volen a les "taules" de treball...

4- El valor de la democràcia
a)

Hem de defensar aferrissadament la idea que la democràcia és més
democràcia quan més propera és als ciutadans i, en aquests sentit, els
micropobles tenim tots els números per poder practicar la millor democràcia
del món

b) PERQUÈ ELS ALCALDES HAURÍEN DE GOVERNAR EL MÓN. El politòleg
nord.americà Benjamin Barber va suggerir, en una conferència, que s’hauria
de donar als alcaldes més control sobre la política global perquè són més
pragmàtics i perquè actuen pels seus ciutadans, molt sovint amb
independència de les normatives dels partits
c)

L’èxode invertit.- En els moviments migratoris de Catalunya del 2012 publicat
per l’IDESCAT es veu com les poblacions petites i mitjanes van ser les que van
rebre nous residents en detriment de les grans ciutats

Entre abril i juny, pel tema energètic que tenim al meu poble, he viatjat a França, Suïssa i Suècia,
convidada a diferents fòrums, i us en trasllado algunes reflexions.
- plantejo al plenari del congrés de Ginebra sobre viles sostenibles -quan algú diu que el 2050 la
majoria de persones viuran en ciutats- si tots els estudiosos que arriben a aquestes conclusions
s'han plantejat mai fins a quants habitants una ciutat deixa de ser sostenible, i què passa amb les
zones rurals, tots els seus habitants i les activitats que hi desenvolupen, necessàries -per altra
banda- per la vida a les ciutats. El moderador em contesta que no és tema de debat... Però a les
conclusions es recull la qüestió de quants habitants pot arribar a suportar una ciutat de manera
sostenible i de com s’ha de tenir en compte la vida en l’entorn rural.

- Una anècdota a Suècia. Parlo amb un alcalde, no recordo de quin país, i en un punt de la
conversa li pregunto quants habitants té el seu municipi, i em respon. "Oh, nosaltres no som un
municipi gran. Tenim cinc pobles agregats i en total no arribem als 140.000 habitants"

-

a Paris, en el departament del Ministeri d’Exteriors francès, sobre col·laboració transfrontera,
em queda clara una cosa: Per mantenir-nos vius,. Perquè no ens triturin, perquè ens tinguin en
compte, hem de fer de tal manera que aconseguim treballar en col·laboració amb d’altres
municipis, tot mantenint la personalitat i independència de cadascú. Crec que és una tasca que
ens hem de proposar de tirar endavant, buscant l’interès dels nostres ciutadans abans no ens hi
obliguin en base a interessos aliens.
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Presentació de la nova web encarregada per l’Associació. La nova web permet
actualitzacions molt més àgils i una presència dels pobles que formem part de l’Associació
més visual. S’anima als municipis que la utilitzin més sovint, ja que la informació dels actes
que es realitzen i els acords que pren l’Associació i són actualitzats constantment.
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Anàlisi situació actual: La Maria Crehuet alerta sobre la nova disposició del Govern
Central en referència als secretaris habilitats, que els deixarà sense capacitat per actuar
de secretaris interventors als municipis de menys de 500 habitants i amb un pressupost
inferior a 125.000 €, preveient que aquesta disposició també s’estendrà per els tècnics
dels ajuntaments
En Mon Bonaterra, la Maria Crehuet i en Josep Mª Padrosa comenten el cas del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, on es va redactar un nou reglament per el Consell que
incloïa un punt que feia referència a la delegació de competències municipals al mateix
Consell, quan a proposta d’aquest mateix, es demanés la delegació i el nombre
d’habitants de tots els municipis afectats fos el que decidís si la competència es
delegava o no, fet que suposaria que els micropobles no tindrien cap força per decidir
la delegació o no de la competència en qüestió. A l’Alt Empordà es va aturar l’aprovació
d’aquest reglament i es posa en coneixement de la resta d’associats.
S’acorda demanar un dictamen jurídic sobre aquest punt
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Propostes, precs i preguntes
En Toni Lloret demana potenciar la relació amb la premsa. Es comenta que l’Associació
ha contractat una nova periodista per establir més i millors relacions amb la premsa, i
que en el cas particular d’Argençola, ell ha usat els seus serveis i anima a laresta de
municipis associats a fer-ho donats els bons resultats. També es comenta potenciar les
xarxes socials, encàrrec que es farà arribar a la periodista.
L’Àngel Conesa mostra la seva indignació sobre el poc cas que es fa als Micropobles des
de diferents departaments de la Generalitat.
Jesús Torrent proposa un petit canvi en la web, afegint l’ agenda en la pàgina d’inici. Es
comentarà al programador de la web.

Es comenten diferents accions per ampliar el nombre de municipis associats:
L’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, diu que ens manca visualització. En
aquest sentit es comenta que amb al nova web, la contractació de la periodista i
la utilització de les xarxes socials esperem tenir més visualització.
En Josep Maria Padrosa proposa rebaixar quotes per fer més socis.
En Mon Bonaterra proposa no donar de baixa els municipis que no han satisfet
la quota del darrer any, aplaçant el termini de pagament.
EN Toni Lloret proposar fer un enviament de cartes físiques explicant la funció i
objectiu de l’Associació als municipis, donat que molts micropobles només fa
servir el correu electrònic els tècnics i no els regidors ni els alcaldes/alcaldesses.
S’acorda finalment deixar la quota del primer any als nous socis a import 0’00€, i
no donar de baixa cap municipi per impagament, temporalment.
La Maria Crehuet proposa anar a Dijon al congrés Les territoires ruraux prenent leur
avenir en main! , on han convidat a assistir-hi a l’Associació. S’hi debatrà les estratègies
de polítiques públiques que poden endegar els municipis rurals francesos dins del
període 2014-2020. S’acorda que hi aniran la Maria Crehuet i la Carme Freixa.
A proposta de diferents assistents, s’acorda adherir-nos a lamoció del Parlament a
favor del Dret a decidir.
Juntament amb la renovació de la web i la creació d’un plànol interactiu dels
microppbles catalans, també es proposa fer un newsletter mensual per informar als
tots els municipis de totes les accions engegades.

I es dona la sessió per acabada ales 13:30 hores del 19 d’octubre de 2013

El Vice-president Secretari

La Presidenta

Ramon Bonaterra

Maria Crehuet

