Relació d’activitats de l’Associació 2018:
Gener 2018



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



Dissabte 20 de gener:

o Reunió informativa a ajuntament a Viladamat sobre transició energètica.
o Assistència a Copons a la presentació del nou Bibliobús Montserrat.


Dilluns 22 de gener:

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

o 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:

o Assistència a la sessió de treball per a l’Agenda Urbana de Catalunya
o 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, JoanElies Adell, per preparar un programa d’apropament de la poesia i la literatura als
micropobles.



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”.

