Benvolgut/da alcalde/alcaldessa, regidor/a
Ens permetem robar-te uns minuts per el que creiem fermament que et pot interessar molt.
SOM CÀRRECS ELECTES DE POBLES DE MENYS DE 500 HABITANTS i ja fa uns anys vàrem
organitzar l'Associació de Micropobles de Catalunya.
A diferència de les altres associacions municipalistes, la nostra no ofereix serveis tècnics o jurídics
ni prestacions per a ajuntaments, sinó que actuem com a grup de pressió davant les altres
administracions per tal de fer palès la realitat dels municipis de menys de 500 habitants, sovint tan
diferent de la realitat de municipis més grans.
Actualment som prop de 100 municipis associats dels 328 micropobles que hi ha al Principat, i per
aquest motiu et demanem que estudieu amb molta cura la nostra proposta, doncs si a més de ser
poc escoltats no ens mostrem units a ulls de les institucions supramunicipals, ens és més difícil
fer-nos notar.
L'Associació està formada per regidors de tots els partits polítics, es regeix per una assemblea
anual i està coordinada per un Consell directiu que escull l'Assemblea. Evidentment, els càrrecs
del Consell directiu no disposem de cap retribució econòmica.
La quota que es cobra a cada ajuntament per ser-ne membre és de 100€ anuals. Cal dir que el
primer any la quota és gratuïta.
Us animem doncs a que el vostre municipi sigui part activa de l'AMC.
Moltes gràcies

M Carme Freixa i Bosch
Presidenta de l’Associació de Micropobles de Catalunya
A Vallfogona de Ripollès, desembre del 2015
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HISTÒRIA I RESUM DE LES ACCIONS DE L'AMC
Tot seguit us passem un resum d'algunes de les accions que hem realitzat fins ara.
El 29 de març de 2008 al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona, amb l’apadrinament del
periodista Carles Capdevila, una quinzena d’alcaldes i regidors van fundar l’Associació de
Micropobles de Catalunya (AMC) amb la voluntat de fer sentir la veu dels municipis de menys de
500 habitants. És tracta de prop del 33 per cent dels 947 municipis catalans que agrupen encara
no el 2 per cent de la població del país. D’aquí que siguin invisibles a ulls de la societat i quedin
diluïts dins dels paràmetres de “petits municipis” que des de moltes instàncies (des de les grans
entitats municipalistes fins als massmedia més influents) empaqueten els que tenen menys de
5.000 habitants.
L’AMC, a més de treballar com un lobby dels micropobles en vers el món polític, en vers a la
premsa i la societat en general, vol contribuir a compartir experiències, necessitats i bones
pràctiques entre els seus associats i també fomentar l’estudi de la realitat dels micropobles en
col·laboració amb universitats i professionals de tots els àmbits. Es tracta de disposar del màxim
d’arguments per poder incidir en les instàncies on es prenen les decisions polítiques i es fan les
normatives (parlament, conselleries, diputacions) que, molt sovint obliden tenir en compte la
realitat dels micropobles.
Per poder ser el màxim d’efectius en aquest objectius és molt important que l’AMC aglutini com
més millors dels 328 municipis de menys de 500 habitants. Per això, ens adrecem a tu alcalde/ssa
i regidor/a a fi que el vostre consistori s’hi sumi mitjançant acord de ple. El primer any té quota
gratuïta.
Per fer-vos partíceps de l’associació us detallem un seguit d’actuacions que s’han fet (en la web
www.micropobles.cat en podem trobar més detall):
-

Dues compareixences al Parlament de Catalunya i una visita al MH President del
Parlament. Trobades amb consellers, directors generals i presidents de diputacions i
consells comarcals. Una compareixença al Senado espanyol. Diverses entrevistes amb
tots els grups parlamentaris.

-

Participació en taules de treball (al Parlament sobre “dones al món rural”) i taules rodones
(Cultura de Diputació de Barcelona; jornada sobre energies renovables de Reus, sobre
Comerç a Artés, Municipàlia...)

-

Representació a la Taula de la Fusta i a la Comissió Assessora de Medi Natural

-

Signatura d’un conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat sobre mesures
alternatives a la presó.

-

S’han elaborat diversos dictàmens i informes: Informe sobre el finançament dels
Micropobles. Les dificultats dels Micropobles (Universitat de Lleida). Estudi de les
percepcions dels electes dels Micropobles. Informes sobre la legislació urbanística.
Informe del Col·legi de Geògrafs sobre la viabilitat dels Micropobles. Informe del grup de
treball sobre l’avantprojecte de llei de governs locals. S’han preparat informes i
al·legacions a iniciatives legislatives que poden deixar de banda els micropobles (ex:
reglaments del Consells Comarcals que proposen que quan es demanés la delegació
d’una competència, fos el nombre d’habitants de tots els municipis afectats el que decidís
si la competència es delegava o no, fet que suposaria que els micropobles no tindrien cap
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força per decidir la delegació o no de la competència en qüestió. Es va evitar aquest
canvi. L’AMC també es va manifestar en aquest sentit en la proposta de la nova llei de
governs locals).
-

S’ha patrocinat el documental “Rurals” al Canal33; s’ha col·laborat amb el programa
radiofònic “Plaça Gran” avalat pel Consell Audiovisual de Catalunya i la Universitat de
Girona; s’ha esponsoritzat “Microcatalunya” un recorregut web per la geografia dels
micropobles copsant vivències i experiències de vida que ha rebut el premi Carles Rahola
de comunicació social de la Diputació de Girona i de la delegació gironina del Col·legi de
Periodistes. S’ha intervingut als Esmorzars Alcaldes EU (el diari digital i EL PUNT AVUI),
un sobre la LRSAL i l’altre sobre les eleccions municipals dedicat especialment a
municipis petits. S’ha participat al programa Banda ampla de TV3 dedicat als alcaldes; al
Singular Digital sobre les llistes fantasmes i a La Tribu de Catalunya Ràdio denunciant
mancances en telefonia mòbil. S’està escrivint articles diversos i es participa en debats i
entrevistes de ràdios i teles variades i diverses.

-

Gestions amb SGAE per establir quotes adaptades als micropobles.

-

Assistència al Seminari del Résseau Rural francès a Dijon.

-

Participació cada any al congrés de “rural smart Grids”, per difondre les experiències en
implantació d’energies alternatives als micropobles.

-

S’ha convocat i atorgat el 1er premi a la premsa per a la seva atenció en vers els
Micropobles.

-

Al novembre del 2014 es va organitzar a Pira la 1a Convenció de Micropobles amb la
participació d’una cinquantena de micropobles, la vicepresidenta del Govern de la
Generalitat, els periodistes Carles Capdevila i Lluís Foix i la professora de la UAB Maria
Garganté.

Actualment es continua reforçant els contactes amb les diferents instàncies governamentals i
buscant la presència dels micropobles en els mitjans de comunicació a més de:
-participar en projectes per a la implantació de les energies alternatives més adients en el
territori amb la col·laboració del col·lectiu Cmes (Col·lectiu per a un Model Energètic Social
i Sostenible) i en projectes de cooperació Leader;
-col·laborar en l’estudi i la posada en pràctica de processos participatius en els
micropobles;
-recollir les problemàtiques però també les experiències exitoses dels micropobles
mitjançant el servei de premsa que difon a les xarxes tot el que els municipis associats li
fan arribar (premsa@micropobles.cat);
-canalitzar les demandes d’informació dels mitjans de comunicació sobre experiències
concretes als micropobles vers als associats;
-edició periòdica d’un newslettter entre els associats d’accions realitzades i temes
d’interès.
L’AMC no pretén oferir serveis ni prestacions per competir amb les altres entitats municipalistes.
Es tracta de ser un instrument per fer visible la realitat dels micropobles i contribuir a que els seus
habitants visquin en unes condicions el màxim de dignes perquè no tinguin la sensació de ser
ciutadans de segona categoria. I això, és feina de l’AMC però cada ajuntament que s’hi sumi
n’esdevé part activa. Hi sereu benvinguts.
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