Seguim creixent:
Ja som 118 micropobles associats!

Relació de reunions de l’Associació:
Maig 2016
•

•
•
•

•
•
•
•

Dijous 5 de maig, Barcelona: Reunió amb el sindicat Unió de Pagesos per tractar el
tema de les revaloritzacions de construccions en sòl no urbanitzable impulsada pel
Ministerio de Economia.
Dijous 5 de maig, Banyoles: Reunió amb una enginyeria especialista en energies
renovables i Maria Crehuet.
Divendres 6 de maig, Sant Pere de Torelló: Presentació del Projecte Leader de
cooperació ENFOCC, en el qual l'AMC hi participa.
Dissabte 7 de maig, Olot: Trobada promoguda per l'Observatori del Paisatge per a
millorar la Wikipedra, per difondre i donar a conèixer el patrimoni de construccions de
pedra seca del país, molt abundant en molts micropobles.
Dilluns 9 de maig, Girona: Reunió amb el President de la Diputació de Girona.
Dilluns 9 de maig, Aguilar de Segarra: Reunió del Consell Directiu.
Dimecres 11 de maig, Olot: Trobada amb el Grup Leader ADRINOC
Dijous 12 de maig, Vic: Reunió amb la Xarxa de Custòdia del Territori.

Juny 2016
•
•
•
•
•
•

Dimecres 1 de juny, Barcelona: Reunió a la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme.
Dimarts 14 de juny, Barcelona: Assistència a l'acte públic del CoNCa a l'Ateneu
Barcelonès amb motiu de la Declaració de Compromís del Mecenatge Cultural.
Dimecres 15 de juny, Vic: Reunió amb Carles Banús de la Comissió de Petits
Municipis de l'Associació Catalana de Municipis.
Divendres 17 de juny, Mont-Rebei: Assemblea anual de la Xarxa de Custodia del
Territori.
Dilluns 20 de juny, Mataró: Atendrem la invitació a la reunió del grup de treball
municipal de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Dimarts 21 de juny, Vallfogona del Ripollès: Trobada sobre el projecte Viles Florides.

Juliol 2016
•
•
•
•

Dissabte 2 de juliol, Argençola: Jornada “La transició energètica als micropobles”
Dilluns 4 de juliol: Trobada amb l'ICTA (UAB).
Dijous 7 de juliol, Mataró: Invitació a la reunió del grup de treball municipal de la
Xarxa de Custòdia del Territori.
Dijous 14 de juliol, Barcelona: Reunió amb Dionís Guiteres (ERC) i reunió amb
Coop57.

Properament...
•
•

Data a concretar: Trobada amb electes i tècnics municipals (temes urbanístics).
Dissabte 17 de setembre, Aguilar de Segarra: II Convenció de Micropobles:
Ruralitat i futur.

Per a més informació, visiteu el web; i recordeu que també ens podeu trobar a Facebook i Twitter.
info@micropobles.cat
BON ESTIU!

