Relació d’activitats de l’Associació octubre 2016 – 2017 – gener 2018:
Octubre 2016










Dimarts 4 d’octubre: participació en el Grup Treball Estratègia Rural
Smartgrids promogut per la FMR
Dissabte 8 d’octubre: assistència a l’assemblea de l’ACM.
Dijous 13 d’octubre: jornada a Torrebesses del projecte de cooperació
Leader “Col·laborarxpaisatge: desenvolupament rural a través del
paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)
Divendres 14 d’octubre: entrevista a Televisió del Ripollès sobre l’AMC
Dijous 20 d’octubre: visita a la Catalunya Nord dins del projecte de
cooperació Leader “Col·laborar xpaisatge: desenvolupament rural a
través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra
seca)
Divendres 20 d’octubre: participació a la jornada Interacció 16
organitzada per la Diputació de Girona sobre Cultura i pobles petits
Dimarts 25 d’octubre a Montesquiu, jornada sobre canvi climàtic dins del
projecte de cooperació Leader Enfocc i trobada amb l’Associació
Professional d’Agents Rurals de Catalunya a Manresa
Dimecres 26 d’octubre: entrevista sobre AMC per al programa dels
vespres RAC1

Novembre 2016








Dijous 10 de novembre: participació en el Grup Treball Estratègia
Rural Smartgrids promogut per la FMR
Dimecres 16 de novembre: Invitació a l'AMC com a ponent Smart City
Expo World Congress a Barcelona per parlar amb Civicity sobre
noves formes de participació ciutadana en els micropobles
Dijous 17 de novembre: participació al seminari: "La custòdia del
territori, nou paradigma per a la conservació de la natura" organitzat
per TES i Diputació de Barcelona.
Dijous 24 de novembre: reunió amb l’empresa Natura Local que ofereix
una app d’itineraris en la qual hi participen alguns micropobles.
Divendres 25 de novembre: assistència a Lleida a la jornada “Una
dècada de canvis en un Món Rural viu”, per commemorar els 10 anys
del Congrés del Món Rural i de la creació de la Fundació del Món
Rural,
Dilluns 28 de novembre: assistència a l'Esmorzar d’Alcaldes.eu “EL
CORREDOR MEDITERRANI: Quin paper juguen els municipis?" a
Barcelona.

Desembre 2016


Divendres 2 de desembre: presentació a Barcelona del llibre
Microcatalunya esponsoritzat per l’AMC. S’ha participat en altres

presentacions pel territori català (Maldà, Vallfogona, Figueres,
Girona, ...)
 Dilluns 12 de desembre: assistència com a participants fent aportacions
a la sessió de retorn Pacte Nacional per a la Transició Energètica de
Catalunya
 Dimecres 14 de desembre: participació en el Grup Treball Estratègia
Rural Smartgrids promogut per la FMR
 L’AMC dóna suport al manifest a la creació d’un cànon sobre la
concentració eòlica a Catalunya.


Promoció de la campanya de votació popular per a que “micropoble”
sigui el neologisme de l’any.

Gener 2017






Dimarts 10 de gener: reunió amb Ecoembes i Alcaldes.eu
Dissabte 14 de gener: trobada sobre urbanisme a Copons amb
electes locals i tècnics amb representació de més de 250
micropobles. En surt un document que es va presentant a la direcció
general d’urbanisme i als grups parlamentaris.
Dimecres 18 de gener: signatura d’un conveni de col·laboració amb
Viles Florides que permet un descompte d’un 50 per cent de la quota
d’adhessió a Viles Florides si s’és soci de l’AMC.
Dimecres 25 de gener: participació en el Grup Treball Estratègia Rural
Smartgrids promogut per la FMR

Febrer 2017





Dimarts 14 i dimecres 15 de febrer: participació al Congrés de
l’Energia de Catalunya que es fa a l’IEC de Barcelona.
Dilluns 20 de febrer: participació al programa de Rac 1 NO HO SÉ amb
diversos mestres d'escoles rurals.
Dimarts 21 febrer: assistència al dinar del consell Assessor d’alcaldes.eu
amb el debat sobre "Situació del municipalisme, la política general i la
comunicació a Catalunya".
Dijous 23 de febrer:
o Reunió amb el cap de Comunicació de la Diputació de Barcelona
o Acte de presentació del projectes finançats dins de RecerCaixa
en el qual hi ha Hamlets promogut per la Universitat
Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació
de Micropobles de Catalunya que estudiarà les migracions i
el despoblament.
o Incorporació de l’AMC al Local stakeholders group del projecte
Interrreg BIO4ECO que pretén promoure un canvi de les regles
del joc en les polítiques regionals bioenergètiques i té com a
objectius:
 1.
Augmentar la proporció de la biomassa en el conjunt
de les fonts energètiques.
 2.
Tenir en compte la bioenergia i la bioeconomia en la
planificació i els processos de presa de decisions.

3. Establir les bases futures per a estratègies integrades i
programes regionals de bioeconomia i descarbonització,
augmentant-ne l'acceptació social.
L’AMC s’incorpora a la Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic.




Març 2017








Dijous 9 de març: trobada amb Unió de Pagesos per comentar sobre
modificacions al PDR.
Dissabte 11 de març: assistència als actes de celebració del dia de la
dona treballadora a Figuerola del Camp
Del 13 al 16 de març: assistència al viatge de treballs a Bruzzo dins del
BIO4ECO per conèixer experiències locals d’implantació de
biomassa.
Dijous 23 de març:
o Reunió amb Smartvila una app local
o Reunió amb la Fundació del Món Rural per coordinar actuacions
o Assistència la lliurament dels II Premis “Món rural” de narrativa,
assaig i periodisme
Divendres 24 de març: Diputació de Lleida aprova una moció sobre
despoblament on es demana que l’AMC sigui tinguda en compte com a
entitat que dóna veu als micropobles.
Dimarts 28 de març: reunió al Parlament amb la diputada Mireia Boya
(CUP) per tractar temes urbanístics i presentació de l’AMC.

Abril 2017










Reunió amb EcoTechPanel per presentar un projecte innovador
d’habitatge i feina in situ.
Dimarts 4 d’abril: Reunió amb Turalcat (Confederació de Turisme Rural i
Agroturisme de Catalunya)per presentar el Manifest per un Turisme
Responsable i Sostenible a Catalunya al qual l’AMC s’hi adhereix.
Dijous 6 d’abril: participació a la reunió del grup de custòdia municipal de
la XCT a Sant Celoni
Dimarts 18 d’abril: l’AMC es reuneix amb el consell de direcció de la
Catalunya Central a l’Estany per transmetre les inquietuds dels
micropobles.
Dijous 20 d’abril: Maria Crehuet exposa la visió dels micropobles en la
jornada que l’ICAEN organitza sobre la transició energètica a
Catalunya amb més d’un centenar d’assistents. Es fa contacte amb
ECrowdinvest, una entitat de crowdlending per a finançar col·lectivament
projectes d’energies renovables i que han participat en una instal·lació
fotovoltaica a Viladamat. Reunió amb Engremia’t que promou un
projecte d’economia circular amb moneda social.
Dissabte 22 d’abril: jornada a Copons amb el director general
d’urbanisme de la Generalitat per transmetre opinió dels micropobles
sobre temes urbanístics i la nova llei de territori. Una quarantena
d’alcaldes i electes de micropobles transmetren la necessitat que l’AMC
estigui present en les comissions d’urbanisme i se la tingui present en la
nova llei i posteriors desenvolupaments normatius.
Dilluns 24 d’abril: reunió amb el diputat de Cooperació de la
Diputació de Girona




Dimarts 25 d’abril: l’AMC es convocada al Consell Assessor de
Governslocals.cat
Divendres 28 d’abril: reunió de treball per engegar el projecte finançat
per RecerCaixa de la UAB Hamlets d’estudi de les migracions i el
despoblament en els micropobles.

Maig 2017















Dilluns 1 de maig: assistència a la Fira de la Via Augusta de Santa Fe
del Penedès
Divendres 5 de maig: la Diputació de Barcelona convida a l’AMC a
participar a la taula de debat dins del seminari Experiències de
microdesenvolupament rural. L’AMC protagonitza una fitxa de la
publicació Reptes i casos d’innovació local que edita la Diba sota el títol
d’Experiències de mcirodesenvoluament rural. (hi pots posar el link a la
publicació?)
Dijous 11 de maig: Es convida a l’AMC a participar al III Congreso de la
Asociación Española de Municipios de Montaña a Potes (Cantabria)
en una taula rodona sobre Dones i zones rurals.
Divendres 12 de maig: Alcaldes.eu convida a l’AMC a la Convenció
Nacional d’Alcaldes de Catalunya que versa sobre Transparència,
participació, proximitat en una taula sobre rodona sobre “Participació i
proximitat: el cas dels petits municipis- Gestionant la transparència”.
Divendres 19 de maig: Consell directiu a Santa Fe de Penedès. L’AMC
és convidada a participar en nom dels municipis petits en l’acte de suport
al Pacte Nacional per al Referèndum.
Dissabte 20 de maig: assistència a la 4a trobada de propietaris de
custòdia del territori "Gestió forestal i natura" organitzada per la XCT a
Cassà.
Dimarts 24 de maig: assistència al DARP a la presentació “El valor ocult
de l’activitat agrària a Catalunya” per part de la FMR. Reunió de treball a
la UAB del projecte Hamlets.
Divendres 26 de maig: trobada a Argençola de l’interreg BIO4ECO.
Diumenge 28 de maig: assistència a la Fira de Pinós.
Article per a la revista La Terra d’Unió de Pagesos
Signatura del conveni amb Som Energia per amparar els micropobles
que vulguin contractar pòlisses.
L’AMC és acceptada a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat que impulsa la Diputació de Barcelona.

Juny 2017






Divendres 2 de juny: al Palau Robert, presentació del manual de bones
pràctiques de les curses de muntanya coordinat per la FMR.
Diumenge 4 de juny: assistència a la Fira de la Cirera de Terrades.
Dijous 8 de juny: reunió a la UAB projecte Hamlets.
Dijous 15 de juny: Turalcat convida AMC a participar a la presentació en
el Col·legi d’Economistes del Manifest per a un turisme responsable i
sostenible.
Divendres 16 de juny: reunió al Col·legi d’Arquitectes del Pacte Nacional
per a la Renovació Urbana. Gravació a Argençola del programa de TV3
Valor Afegit.





Dijous 22 de juny: ponència al II Congreso Nacional de Despoblación
a Huesca amb entrevistes a mitjans aragonesos (premsa, la SER).
Dimarts 27 de juny: reunió de treball Consell Directiu a Argençola per
preparar al·legacions Llei de Territori.
Divendres 30 de juny: reunió al Col·legi d’Arquitectes del Pacte Nacional
per a la Renovació Urbana. Assistència a la Trobada Nacional de
Joventut a la UAB.

Juliol 2017




Dimecres 5 de juliol: reunió UAB Hamlets i trobada amb Marc Serena de
Microcatalunya
Divendres 14 de juliol: reunió al Col·legi d’Arquitectes del Pacte Nacional
per a la Renovació Urbana.
Dilluns 17 de juliol: reunió amb el conseller de TES sobre les
al·legacions a la llei de Territori.

Agost 2017



Dimecres 2 d’agost: trobada amb Raiels a l’Estany.
Divendres 18 d’agost: reunió amb l’alcalde de Saldes per explicar àmbit
energètic

Setembre 2017





Dimarts 5 de setembre: reunió FMR per punts de col·laboració: premi ...
Presentació pública amb els consellers TES i Governació del PN
Renovació Urbana.
Dijous 14 de setembre: reunió smart rural
Divendres 22 de setembre: reunió PNRU. Assistència al lliurament de les
flors de Viles Florides a Mollet.
Divendres 20 de setembre: jornada a Montesquiu sobre transició
energètica organitzada per Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.

Octubre 2017







Divendres 6 d’octubre: invitació a participar a la taula rodona “El
calidoscopi municipalista. De què parlem quan parlem de
municipalisme? (Pechakucha)” a Municilab l’Escola del Comú.
Dissabte 7 d’octubre: Ràdio 4 programa “Amics i coneguts”
despoblament micropobles
Dimarts 24 d’octubre: assistència a la jornada “Les associacions de
propietaris forestals de Catalunya” a Sant Celoni.
Divendres 27 d’octubre: participació a EcoViure a Manresa
Dilluns 30 d’octubre: assistència a la presentació a l’ICAEN del consell
assessor de PROENCAT 2050.
Renovació pàgina web.

Novembre 2017









Dimarts 7 de novembre: reunió ICAEN amb ajuntament de Senan i
Rocafort, associació Leader Ripollès Ges Bisaura per concretar la
desconnexió de micropobles.
Dimarts 14 de novembre: reunió amb Cesc Poch de l’Agència de la
Joventut de Catalunya per punts de col·laboració amb micropobles.
Emissió del programa de Tv3 Valor afegit dedicat als micropobles.
Dissabte 17 de novembre: participació a la taula rodona d’alcaldesses a
la trobada Freemmos sobre el despoblament i el paper de la dona en
les polítiques per afrontar-ho a Fonni (Sardenya).
Dimecres 22 de novembre: assistència a la jornada de XCT sobre "Com
puc dinamitzar i implementar la custòdia del territori al meu municipi?"
Dissabte 25 de novembre: a Sant Miquel de Campmajor: presentació
del número 305 de la Revista de Girona amb el dossier dedicat a “els
micropobles, petits grans municipis” amb articles de Maria Crehuet, Mon
Bonaterra i M Carme Freixa. "Com puc dinamitzar i implementar la
custòdia del territori al meu municipi?"
Dimecres 29 de novembre: assistència junt amb l’alcalde de Mieres a la
taula rodona d’experiències en polítiques d’habitatge a municipis petits
organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Girona i la Diputació de Girona
adreçada a tècnics municipals de municipis petits i mitjans.

Desembre 2017







Dissabte 2 de desembre: VII Assemblea General de l'Associació de
Micropobles de Catalunya a CAMPINS.
Dimarts 5 de desembre: assistència a la presentació de l’Observatori
del món rural de la FMR dins la jornada “Posem llum i dades al món
rural”
Dimecres 20 de desembre: reunió de treball “Hamlets”.
Dijous 28 de desembre: reunió amb el diputat de medi ambient de la
Diputació de Girona per trobar línies de col·laboració sobretot en la
conscienciació i divulgació de les renovables en el món local.
L'Associació de Micropobles de Catalunya i la Fundació del Món Rural
signen un conveni per a impulsar una categoria conjunta en la propera
convocatòria dels Premis del Món Rural, sota el títol Món RuralMicropobles “Patrimoni Rural”- que busca la valorització i
reconeixement del patrimoni del món rural i el seu aprofitament per al
desenvolupament rural local.

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.

