ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALANYA
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 1/2014
Caràcter: Ordinària
Dia: 22 de febrer de 2014
Hora d’inici: 11.00 hores
Hora d’acabament: 13.15 hores
Lloc: Copons

ASSISTENTS:
Alfés - Ann Gyles
Conesa - Ramon Tort
Senan - Núria Albà i Lluís Soler
Abella de la Conca - Julià Sala
Vallfogona de Ripollès - M Carme Freixa
L'Estany - Salvador Tressera i Joan Purtí
Sant Mori - Modesta Cucurull
Vilanova de Prades - Artur Miró
Copons - Cesc Salamé
Ordis - Maria Crehuet
Argençola - Toni Lloret
Pinós - Marcel Colell
Sant Martí Sesgaioles – Jesús Torrens
Excusen la seva assistència
Vilamaniscle
Pira

És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària, i es varen prendre
els acords inclosos a l’Ordre del Dia:
1.- Salutació de benvinguda de l'Alcalde de Copons
2.-Aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió anterior
3.- Altes i Baixes
4.- Convenció de micropobles a l'Espai Cultural El Born de BCN, primavera
2015 (creieu convenient que convidem aquells nois de "Microcatalunya"?)
5.- Assumptes Urgents
6.- Suggeriments i preguntes
La presidenta declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia.
PRIMER. BENVINGUDA DE L’ALCALDE DE COPONS
Cesc Salamé dóna la benvinguda i reparteix material del municipi entre els
assistents.
La presidenta comenta que s’ha convidat als micropobles de la comarca de
l’Anoia no associat però al final només ha assistit a la reunió Rubió.
SEGON. APROVACIÓ DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat. Donat que la darrera reunió de junta va continuar
immediatament en reunió d’assemblea, va ser en aquesta que es van prendre
gran part dels acords però com que l’acta no s’aprovarà fins a la següent

assemblea no es pot donar per aprovada, si que sembla convenient donar
publicitat als acords a la pàgina web.
TERCER. ALTES I BAIXES
No hi ha hagut cap baixa.
Noves altes 4: Vilamacolum, Vilafant i, a partir de les cartes, La Pera i Sales de
Llierca. També l’Espluga Calva té intenció de fer-ho.
Per anar mantenint el contacte amb els associats i també captar-ne de nous, en
Mon va fer la proposta a la Presidenta de fer un butlletí electrònic cada 3
mesos. Es debat sí cal també enviar-lo per paper.
La presidenta també comenta que hi ha una colla de municipis associats que
encara no han enviat fotografies i l’escut per penjar a la web. S’acorda que es
recorrerà a les que tinguin penjades a les webs pròpies i si no es demanarà via
mail.
L’Ajuntament de Pira s’ha adreçat a la presidenta que si sembla convenient
com AMC fer algun tipus d’acció vers l’RSAL sobretot respecte al recurs
d’inconstitucional que a nivell municipal es proposa i que els ajuntaments s’hi
poden adherir abans del 14 de març. Sembla que cal que siguin ajuntaments,
més que entitats.
QUART. CONVENCIÓ DE MICROPOBLES A L'ESPAI CULTURAL EL BORN
DE BCN
En la reunió que es va tenir amb en Quim Torra, director del CCBorn, es va
informar que fins cap al novembre no hi hauria disponibilitat per fer-hi la
convenció, ja que hi ha activitats del Tricentenari i de l’11 de setembre
programades fins a l’octubre.
Es debat la possibilitat de fer-ho ja al 2015, cap al març abans de les
municipals però es troba molt llunyà i s’acorda de demanar fer-ho el dissabte
29 de novembre del 2014 (o si no el 15 de novembre).
En Mon ha proposat que cada municipi soci pugui tenir un ploter de presentació
(es dissenyarà una plantilla i es faran fer conjuntament per abaratir-ho al
màxim) i una petita mostra de productes locals o fulletons. Es disposarà de
l’espai al voltant de la zona expositiva de l’excavació.
S’hi convida als ajuntaments socis (ara al voltant de 80) i a la resta de menys
de 500 habitants (330) amb un límit de persones i també es vol convidar
micropobles de la Catalunya Nord. Els assistents, per poder tenir clar de
quantes persones hi hauran, s’han de confirmar al 31 de maig.
De cara al programa concret es decideix que les ponències seran al matí (a
partir de les 10-11h fins a quarts de 2- les 2) que intervindran per la AMC, la
Presidenta i la vicepresidenta adjunta, que la presentació sigui a càrrec d’una
persona mediàtica i sensible als micropobles: es proposa contactar amb Carles
Capdevila que ja va ser a la presentació de l’associació al Col·legi d’Arquitectes

i si no pogués es contactarà amb l’arqueòleg Eudald Carbonell. A la clausura
es convidarà el president de la Generalitat. S’acabaria amb un dinar a peu dret i
a la tarda hi podrien continuar havent-hi l’exposició dels municipis.
En Joan Purtí de l’Estany s’ofereix per organitzar la part logística (espais per
exposar, catering, etc.). També des de la Direcció General d’Administració
Local hi ha el compromís de col·laboració en l’organització.
També s’acorda que hi hagi tot un programa de comunicació que l’Anna ha de
preparar per tenir en compte xarxes socials (codi QR, instagram, twitter, ...) i
mitjans de comunicació.
CINQUÈ. ASSUMPTES URGENTS: PRESENTACIÓ DEL WEB
MICROCATALUNYA
Marc Serena mostra la web Microcatalunya, que és un projecte que l’AMC va
ajudar a néixer i que està esponsoritzant econòmicament. Tot i que encara no
està oberta s’explica com s’organitza la informació i també demana
suggeriments i propostes de millora.
Hi ha una molt bona valoració de tots els assistents i es proposa que cal que
els municipis socis tinguin un tracte preferent i que es destaquin la seva
participació a l’AMC. També es demana que es destaquin sobretot la vessant
de jovent i mainada, que són el futur, dels nostres municipis. El promotor acull
bé els comentaris i recalca que la web té tot una vinculació a les xarxes socials
i que prioritza la interacció amb els usuaris del web. També demana que s’hi
pengin fotos mitjançant l’instagram #micronom del municipi.
SISÈ. PRECS I PREGUNTES
Finalment la presidenta informa que avui dissabte surt en el suplement
Econòmic del diari el Punt Avui dotze ratlles en favor dels micropobles que li
van demanar davant un article d’un economista que atacava els municipis
petits. I també recorda que el programa de Ràdio 4 Plaça Gran que s’emet els
diumenge de 12 a 13h està treballant ja uns reportatges amb els micropobles
del Lluçanès i del Moianès i que volen anar-los tractant tots.
I no havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió
passades la 1 del migdia i l’alcalde de Copons ofereix fer una visita al poble.

