ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALANYA
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DIRECTIU
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 1/2015
Caràcter: Ordinària
Dia: 18 d’abril del 2015
Hora d’inici: 11.00 hores
Hora d’acabament: 13.30 hores
Lloc: Vallfogona de Ripollès

ASSISTENTS:
Conesa -Ramon Tort
Senan -Núria Albà i Lluís Soler
Vallfogona de Ripollès - M Carme Freixa
L'Estany - Salvador Tressera i Joan Purtí
Sant Mori - Modesta Cucurull
Vilanova de Prades- Artur Miró
Ordis - Maria Crehuet
Argençola -Toni Lloret
Pinós - Marcel Colell
Alpens – Montse Barniol.

És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària, i es varen prendre
els acords inclosos a l’Ordre del Dia:
1- Acta sessió anterior
2- Altes
3- Comptes
4- Valoració 29N
5- Informes diversos:
Visita Localret
MonoDestudi
Banda ampla
Castellers
Esmorzars alcaldes EU
Microcatalunya: “box” regals cap setmana a un micropoble...
6- Llibre urbanisme. Bernat Llauradó
7- Narcís Ribas: Elfocat
8- Pere Losantos: “fabri.cat”
9- Propera assemblea
La presidenta declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia.
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTE DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
S’aprova per unanimitat.
SEGON. ALTES
Noves altes 3: Ulldemolins, La Vajol i Albagés. Socis actuals: 95 (a la pàgina
web diu 96)
Com que els dos convidats (Narcís Ribes i Bernat Llauradó) han arribat, es
varia l’ordre del dia i se’ls hi dona la paraula.

SETÈ. INTERVENCIÓ DE NARCÍS RIBES, GERENT D’ELFOCAT
Donat que Vallfogona de Ripollès i Argençola són socis d’Elfocat (Associació
d’Ens Locals Propietaris Forestals) va semblar adient que la resta de membres
coneguessin l’entitat i més ara en un moment que la política forestal sembla
que obre noves línies (nou PDR o nous convenis per a la gestió forestal).
Narcís Ribes, enginyer de forest, n’és el gerent. Explica que els 20 per cent
dels boscos de Catalunya són d’utilitat pública (UP) i propietat d’ajuntaments i
EMDs. L’Elfocat va néixer per donar veu a aquests ens locals, ja que no
estaven representats com si que estan els propietaris privats (tant en el
Consorci Forestal de Catalunya com en el Centre de la Propietat Forestal) i
això els hi permet influir en les polítiques del sector. S’hi poden associar EMDs i
ajuntaments que tenen hectàrees de bosc (tant d’UP com patrimonial) o un
interès forestal (ex. Vidrà o Agullana). L’Elfocat té cap a un centenar de socis i
participa en representació dels propietaris públics en totes les reunions del
DAAM i del sector forestal, assessora a ajuntaments en temes forestals
generals i en la biomassa, participa a nivell internacional a la FECOP on hi ha
associacions similars d’altres països europeus (fins i tot se’ls ha ofert una
vicepresidència) on s’intenta influir en les línies de treball de la UE i també
pretén, si els pressupost ho permet, de fer accions de sensibilització a la
població amb els valors del bosc i la seva explotació.
Es reparteix un fulletó informatiu.
L’alcaldessa d’Alpens comenta també des de la Xarxa de Custòdia del Territori
es promouen accions en matèria forestal interessants tant per a públics com
per a privats.
SISÈ. LLIBRE D’URBANISME. BERNAT LLAURADÓ
L’arquitecte i urbanista, Bernat Llauradó ha fet arribar una proposa de fer una
publicació sobre els micropobles de Catalunya del segle XXI. Vol contenir tot un
seguit de dades, a manera d’un llibre blanc dels micropobles, i posar en relleu
la importància dels micropobles pel què fa a paisatge, patrimoni, història,
cultura i arquitectura. Es tractaria d’un llibre adreçat al públic en genera, molt
visual, àgil i rigorós. Un cop editat, caldria una campanya de difusió i promoció
per donar-lo a conèixer. (s’adjunta presentació).
Entre els assistents es comenta que cal tenir en compte en la proposta també:
-el paper del sòl no urbanitzable, més enllà dels nuclis dels micropobles, ja que
precisament els usos d’aquest determinen el paisatge i la viabilitat del món
rural.
-contemplar el que pot suposar la instal·lació de noves micoenergies.
-tenir en compte la vessant més sociològica incorporant aportacions com les de
l’Atles de la Ruralitat. No deixar de banda el què suposa de “pagès”.
En general, els assistents valoren la proposta com a interessant pel què pot
aportar de dades de llibre blanc però que cal que tingui un component de
ruralitat que cal que l’incorpori i llavors es podrà veure com se li pot donar un
impuls a la proposta. L’urbanisme ha de tenir un component diferent.
.
TERCER. ESTAT DE COMPTES

Ramon Tort, el tresorer, informa que es disposa en el compte corrent a
Catalunya Caixa de 11.985,01€ 55 rebuts cobrats pel banc. Resten 34 rebuts
pendents de cobrar per transferència. Hi ha 6 Micros amb manca d'informació:
Canejan, Argelaguer, Pontós i l'Espluga Calva (possible baixa); a més de
La Vajol i Ulldemolins (Els últims donats d'alta). També comenta que com que
ell plega de regidor cal que hi hagi ben aviat un nou tresorer i que aquest
decideixi si cal posar-se d’acord amb alguna gestoria per tràmits amb EACAT i
també si es vol canviar de Catalunya Caixa que ha estat presentant diverses
problemàtiques. Els assistents semblen partidaris a passar el compte a banca
ètica però s’acorda prendre la decisió definitiva quan hi ha hagi el nou/va
tresorer/a.
QUART. VALORACIÓ 29N
La presidenta comenta que un cop passada la convenció de Pira es van rebre
molts inputs. Entitats municipals descentralitzades i pedanies van manifestar
poder incorporar-se però estatutàriament no és possible ja que cal un acord de
ple. Donar suport a entitats similars que les agrupin no es veu malament. S’ha
fet un llibre de fotografies de la Convenció que pot ser interessant de tenir-lo
per als municipis que hi van assistir. Es preguntarà a l’Anne Gyles què pot
costar.
CINQUÈ. INFORMES DIVERSOS
-

-

-

Visita Localret: d’entrada va semblar que no tenien controlada
l’empresa de banda ampla que s’havia ofert, que només
recomanaven les grans operadores, per serioses, i que al 2017 la
fibra òptica arribaria a tot arreu. No es va valorar com massa
profitosa la reunió.
MonoDestudi: una proposta disseny, estadístiques i estudis de la que
no se’n sap més.
Banda ampla: l’empresa no ha tornat a contactar.
Castellers: una proposta dels Castellers de Poble Sec que van
contactar amb l’AMC per oferir fer castells.
Esmorzars alcaldes EU: s’hi va anar i es va aconseguir doble pàgina
a El Punt Avui del 18/12/2014
Microcatalunya: Va obtenir el premi Carles Rahola del Col·legi de
Periodistes de les Comarques Gironines i sembla que hi ha una
empresa de “box” regals cap setmana que estaria interessada en
tenir estades en un micropoble però no s’ha concretat més la
proposta.
S’ha treballat amb la Revista de Girona en un article sobre els
micropobles de les comarques gironines.
La presidenta informa que ha anat a un parell de jornades de ponent
en temes de territori i energia per mantenir l’alerta de cara a com es
regula la instal·lació de noves infraestructures de microenergia al
món rural, que no sigui només per a proveir a la ciutat.

VUITÈ. PERE LOSANTOS: fabri.cat

No ha pogut venir.
NOVÈ. PROPERA ASSEMBLEA
Donat que la presidenta tampoc es torna a presentar a les eleccions locals,
igual que el tresorer, en la propera reunió, que serà assemblea, caldrà escollirlos un cop els ajuntaments ja estiguin constituïts. S’acorda fer l’assemblea a
l’Estany el dissabte 11 de juliol.
Toni Lloret planteja la necessitat que cada vegada més l’AMC, sense deixar de
banda les feines que ha vingut fent, es transformi en un veritable lobby a tots
els nivells. S’acorda de preparar una proposta concreta de com articular-ho de
cara a l’assemblea.
M Carme Freixa proposa també que l’AMC convoqui un premi periodístic anual
que doni a conèixer la realitat dels micropobles. També es prepararan les
bases.
I no havent-hi més temes a tractar, la presidenta dóna per acabada la sessió a
quarts de 2 del migdia.

