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Sóc de micropoble!
M. Carme Freixa i Bosch

Presidenta de l’Associació de
Micropobles de Catalunya.
Alcaldessa de Vallfogona de
Ripollès (Ripollès)

A

principi del 2008 es crea l’Associació de
Micropobles de Catalunya [AMC], a través
d’una quinzena d’alcaldes, alcaldesses i
electes locals de municipis de menys de 500 habitants, amb l’objectiu de fer present la realitat del
nostre país on 328 municipis representen el 35 %
del territori i 1,2 % de la població. Davant els estudis i informes que s’havien realitzat sobre la necessitat de simplificar estaments administratius i
abolir ajuntaments en nom d’una eficiència poc
contrastada i avaluada amb paràmetres urbans,
calia fer pinya i actuar en defensa dels ciutadans
que viuen en aquests municipis i dels consistoris
que els representen.
Es tracta de fer feina de lobby. Avui ja som 115
associats i continuem fent territori per copsar les
inquietuds i compartir bones pràctiques. Durant
aquests vuit anys l’AMC s’ha focalitzat en 2 línies
de treball. En primer lloc, a tenir presència i veu a
les diferents instàncies polítiques. Sovint les nor-

Vam néixer davant l’opinió que calia
abolir ajuntaments en nom d’una
eficiència poc contrastada i avaluada
amb paràmetres urbans
matives i els programes d’actuació es dissenyen de
manera centralitzada i sense la participació dels
directament implicats. Poder fer arribar les necessitats i problemàtiques dels micropobles als òrgans legislatius ha de corregir el desencaix de certes normatives sectorials que apliquen barems de
ciutat a tot el territori.
En segon lloc, hem treballat per fer-nos visibles als mitjans de comunicació i a la societat en
general. En un moment, en què pesa més l’espectacularitat de les dades i del titular, la vida en els
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micropobles és desconeguda i es tracta com una
anècdota. El potencial de les xarxes socials per donar a conèixer experiències petites i singularitats
permet mostrar tots els valors i el dia a dia dels
nostres municipis de manera positiva.
L’efecte de la globalització en les nostres vides
ha comportat que, de retruc, hi hagi una emergència de la necessitat de pensar i viure en clau local. També l’esforç inversor dels ajuntaments —i
aquí es veu clarament la diferència entre ser un
nucli agregat o un municipi amb consistori— han
fet que els pobles en la seva majoria disposin d’un
mínim d’equipaments i serveis que fa 25 anys era
inimaginable que arribessin més enllà de la capital de la comarca. La crisi econòmica ha estroncat
aquest procés que havia començat a aturar la pèrdua de població i havia iniciat un cert rejoveniment d’un nombre considerable de micropobles.
Tot i això, cal no perdre de vista que la realitat dels
municipis de menys de 500 habitants és molt variada i està molt influenciada per la ubicació geogràfica: els recursos naturals que es tenen, la proximitat a municipis més grans econòmicament
dinàmics, infraestructures properes,.... I, per tant,
també les possibilitats d’oferir un futur pròsper
als seus habitants.
Som un valor en alça • Actualment la qualitat de
vida es valora més en termes de sostenibilitat, proximitat, paisatge, entorn natural i tranquil·litat.
Aquí, no hi ha dubte que els micropobles són un
valor en alça. La lluita dels micropobles ha de ser
preservar aquests valors i integrar-los en la nova
ruralitat però sense perdre de vista que la gent
que hi viu pugui guanyar-s’hi la vida, per tant,
aconseguint la viabilitat econòmica de famílies i
projectes. No és tracta de militància, sinó de dignitat i que tota la societat entengui que cal un pacte per a la igualtat d’oportunitats de les persones
i els territoris rurals. No és una qüestió idíl·lica,
sinó de l’equilibri territorial que el país necessita.
A més, estem en un món complex, on la ciutadania reivindica noves maneres de fer en la res publica. En això, dels micropobles se’n pot aprendre
molt perquè la implicació i la participació ha estat una constant per mantenir la identitat del municipi. I, és clar, és fonamental que els que som de
micropoble ens ho creguem i ho exercim amb el
cap ben alt.

Acorden continuar la coordinació per a la
prevenció de robatoris al camp
El sindicat es va reunir el 6 de juliol amb el conseller
d’Interior, Jordi Jané, el director general de la Policia,
Albert Batlle, i la directora del Servei Català de Trànsit,
Eugènia Domènech, per coordinar-se en la prevenció
de robatoris al camp. També es va acordar recuperar
la campanya ‘No et perdis pel camí’ per a la prevenció
d’accidents de maquinària. • Redacció

Regadiu
Expliquen la nova oportunitat de reg a la
zona del canal del Xerta-Sénia
Unió de Pagesos, conjuntament amb el Departament
d’Agricultura, va organitzar el 4 de juliol a Tortosa
(Baix Ebre) una jornada tècnica sobre la transformació
a regadiu al Xerta-Sénia. Va comptar amb ponents
experts en el regadiu i els cultius de l’ametller, el
garrofer i l’olivera, per donar a conèixer els canvis que
implica la posada en reg de les explotacions. • Redacció
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Els afiliats tenen descomptes en les tarifes de
mòbil i d’internet de l’operadora Parlem
Dins la línia de treball Més avantatges (www.
mesavantatges.info), el coordinadir nacional, Joan Caball,
i el director de l’operadora catalana de telecomunicacions
Parlem, Ernest Pérez-Mas (a la foto), van signar, el 7 de
juliol, un conveni en virtut del qual els afiliats disposen
de descomptes d’un 15 % en les tarifes de telefonia mòbil
i d’un 10 % en les tarifes de connexió a internet. • M. C.
Blup i Blop

