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El passat 27 de novembre de 2021 l’Associació de Micropobles de 
Catalunya (MdC) va celebrar l’Assemblea General Ordinària amb unes 
propostes de transcendència per al futur de l’Associació. Aquesta 
assemblea recollia la feina de dos anys, ja que a causa de la pandèmia 
la de 2020 no es va poder celebrar. 

Malgrat la situació sanitària va ser un èxit d’assistència amb 31 vots 
acreditats però amb més de 50 participants.       (Continua pg. 4) 

MdC 

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 
L’ESTANY (Moianès) 

27 de novembre del 2021 
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Canviem l’acrònim 

Associació de Micropobles de 
Catalunya – MdC 

 
DIRECCIÓ POSTAL 

Ajuntament de Copons 

Angel Guimerà, 8 

08289 - COPONS 
... 
 

CORREU ELECTRÒNIC 

premsa@micropobles.cat 

Visita’ns al Web 

www.micropobles.cat 

 
També ens pots seguir a les 

Xarxes socials 

Twitter: https://twitter.com/Micropobles 

Facebook: https://www.facebook.com/
micropobles 

Instagram: #micropobles 

Ebando:  
Micropobles Catalunya 
 
Organització 
https://www.micropobles.cat/associacio
/2753/organigrama  
 

d’AMC  

a 

Fins ara havíem fet servir l’acrònim AMC 
per tal de simplificar el nom de 
l’associació. 

Passa, però, que l’Associació Catalana de 
Municipis té l’acrònim ACM, fet que porta 
a confusions, i a vegades no sabíem si 
dèiem AMC o ACM per referir-nos a una o 
altra. 

Es per això que s’ha cregut oportú 
canviar-lo, i a partir d’ara l’Associació de 
Micropobles de Catalunya s’identificarà 

amb MdC (Micropobles de Catalunya) 
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Els temps que correm són temps molt 
complexos, però també son temps d'oportunitat. 
La COVID-19 ens està canviant els hàbits, les 
maneres d'actuar i ens està accelerant cap a 
noves formes de treball que ningú pensava que 
es poguessin instal·lar tan ràpidament. 

Fa dos anys era impensable fer reunions 
virtuals, tot calia fer-ho de forma presencial, ara 
ningú es planteja fer totes les reunions 
presencials i es prioritzen les virtuals per davant 
de les presencials.  

L'Associació de Micropobles no és aliena a 
aquesta realitat, i aquest format de reunions ens 
ha permès crear una organització més eficaç, 
més democràtica, més sostenible, on els debats 
i les decisions són adoptades pels membres de 
la junta sense necessitat de llargs 
desplaçaments. 

Gràcies a aquesta nova realitat i al treball fet, 
s’ha aconseguit un posicionament estratègic 
que fa que se'ns consulti moltes de les accions, 
normatives i decrets que s'estan redactant. Això 
comporta una major responsabilitat i per això 
s’ha de tenir una estructura forta i sòlida, on tots 
els micropobles se sentin representats i des d'on 
puguem vetllar per la gran diversitat de 
micropobles que existeixen.  

No podem tractar per igual a un municipi de 200 
habitants com a un de 30.000, però tampoc 
podem tractar per igual a un poble de la plana 
com a un d'alta muntanya i per això més que mai 
necessitem conèixer les opinions i les 
problemàtiques de tots i cadascun dels 
micropobles, i necessitem la col·laboració de 
tots els equips de govern municipals per 
continuar influint i fent arribar les nostres 
reivindicacions davant els diferents governs.   

En aquests moments som més de dos-cents 
associats, el que representa més del seixanta 
per cent dels micropobles de Catalunya, tot i que 
ens agradaria arribar a aconseguir que tots els 
micropobles fossin socis. Des de la Junta, quan 
treballem, ho fem pensant en tots els municipis 
que tenen les mateixes problemàtiques, sense 
pensar en quin és soci. 

Com podreu llegir en algun article d'aquest 
butlletí, estem en un procés de canvi dels 
estatuts i d’implantació del Reglament de Règim  

 

Interior, que ens permeti tenir una organització 
més flexible per poder treballar d'una forma més 
àgil i d'acord amb els temps actuals. 

Amb els canvis proposats, es permetrà l'ingrés a 
l'entitat, de manera excepcional, a municipis que 
tenen problemàtiques similars a la nostra, com 
són els que tenen diversos nuclis en un mateix 
municipi o tenen una pèrdua de població de 
manera sostinguda durant els últims temps i així 
poder donar resposta a les problemàtiques, 
necessitats i inquietuds de molts municipis que 
no podien formar part de Micropobles. 

Des dels seus inicis l'Associació no ha pretès 
donar serveis als municipis, però sí que creiem 
que hem de ser capaços d'ajudar a dinamitzar 
l’activitat d’aquests. Per això hem engegat 
diversos projectes culturals com, Itinera, Jocs 
florals rurals o els artistes van en tractor. 
Aquesta és una línia que pensem que cal 
continuar treballant i potenciant, no sols en 
l’àmbit cultural sinó en altres àmbits com 
l’econòmic i el social.  
 
Mario Urrea Marsal 
President Associació Micropobles de Catalunya 
 
  
 

 
 

 

 

Quan les dificultas ofereixen oportunitats 
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(ve de la pàgina 1)  L’Assemblea la va obrir 
l’Honorable Vicepresident de la Generalitat el Sr. 
Jordi Puigneró que en la seva intervenció va 
anunciar les mesures de flexibilització de la llei 
d’urbanisme que es recullen a les mesures 
d’acompanyament de la llei de pressupostos de 
2022. Unes mesures que de ben segur ajudaran 
als micropobles a revitalitzar-se i facilitar la vida 
a la seva població. 

A continuació, el President de l’entitat, el Sr. 
Mario Urrea va fer un resum de l’activitat de 
l’Associació des de la seva elecció fins avui. Un 
resum que va sorprendre a propis i estranys per 
la seva magnitud. Per fer-ho curt, MdC s’ha 
reunit institucionalment diverses vegades amb 
pràcticament totes les conselleries i direccions 
generals de la Generalitat així com amb les 
quatre Diputacions i delegats del Gobierno; 
formem part de diverses comissions i xarxes del 
país, així com participem en moltes altres; s’han 
organitzat taules de debat en temes sensibles 
per al micropobles; hem signat convenis en la 
majoria de sectors del país gràcies a la feina de 
les sectorials de l’Associació.  

El tema central de l’assemblea d’enguany -que 
es presentava a votació- era l’actualització del 
seu cos legal que descansa en els estatuts; uns 
estatuts que han fet la seva feina al llarg de 12 
anys, però que ara calia modernitzar-los i 
fonamentalment adaptar-los als nous temps: 
d’una banda, a la representativitat que ja se li 
reconeix a MdC i de l’altra, a l’activitat generada 
aquests dos últims anys: formalització de 
convenis, atorgament de subvencions, impuls 
de projectes culturals i socials, etc. Tot plegat 
genera un conjunt de responsabilitats legals que 
no quedaven prou recollides en els estatuts 
actuals.  

Els estatuts s’han simplificat per donar-los 
recorregut en el temps i desenvolupar els detalls 
de la governança i la gestió en un Reglament de 
règim intern que es competència de 
l’assemblea, guanyant així rapidesa i flexibilitat 
en els canvis que siguin necessaris en el futur. 

En el reglament de règim intern es desenvolupa 
fonamentalment l’organització interna tant pel 
que fa als òrgans de govern i consultius, com a 
l’operativa. Aquest es el primer reglament que 
disposa l’Associació i es un document viu, que  

 

 

 

 

s’ha d’anar enriquint amb el temps i l’experiència 
i que ha d’afegir valor al conjunt de l’entitat. 

Un dels aspectes que no estava contemplat en 
els estatuts de 2008 era quins ens de caràcter 
municipal o supramunicipal tenen dret a ser 
socis, una mancança que es corregeix en el 
Reglament incorporant les Diputacions, les 
Vegueries, els Consells comarcals i els 
municipis fins mil habitants que tinguin més d’un 
nucli o que hagin perdut població durant 5 anys 
consecutius. 

Tan els estatuts com el reglament de règim 
intern van ser aprovats per unanimitat. Un 
reconeixement a la feina feta al llarg de dotze 
anys, una mostra de la complicitat col·lectiva per 
continuar exercint com a lobby. 

I acompanyant els estatuts i el reglament es va 
proposar la primera actualització de les quotes 
que igualment van ser aprovades per 
unanimitat. 

L’últim punt de l’ordre del dia va ser la 
presentació de la liquidació definitiva de 2020, la 
liquidació provisional de 2021 i el pressupost de 
2022 que també va ser aprovat per unanimitat. 
Cal destacar de la memòria econòmica i del 
pressupost les aportacions de Diputacions i de 
la Generalitat per desenvolupar projectes 
cultural i reforçar la nostra estructura. 

Finalitzada l’assemblea va tanca l’acte 
l’Honorable Consellera de la Presidència, la Sra. 
Laura Vilagrà que va destacar la feina de MdC i 
el compromís de la Generalitat amb la nostra 
entitat, com a representants del territori, per 
resoldre les problemàtiques dels micropobles 
pel que fa a serveis, recursos tècnics i 
econòmics, desenvolupament econòmic i 
repoblament. 

Cal destacar també, per acabar, que a 
l’assemblea es va presentar la samarreta Som 
Micropoble -disponible a la venta per als 
municipis que estiguin interessats- i que va ser 
amenitzada pel duet Frank Barnes & David 
Giorcelli. 

Només ens queda agrair l’assistència i la 
participació i animar a tothom a seguir enfortint 
la comunitat dels micropobles convidant a fer-se 
socis aquells municipis que encara no ho son. 

Cesc Salamé 
Secretari 

 
  

Assemblea General Ordinària 
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Ja fa més de deu anys que no més d'una 
dotzena d'electes d'ajuntaments de pobles 
amb menys de 500 persones ens vam trobar 
per a compartir opinions i analitzar els 
problemes comuns que teníem. 

D'aleshores ençà, que és quan va néixer 
l'Associació de Micropobles de Catalunya, 
quasi 200 municipis, d'un total de poc més de 
300, ja són part de l'Associació.  

 

Però, per què 'Micropobles' ?. Al seu dia 
aquest nom va ser força debatut, però l'acord 
va arribar perquè volíem que el nostre 
identificador fos un eufemisme que cridés 
l'atenció. Volíem 'ser algú', que se'ns 
reconegués l'existència, però en canvi ens 
dèiem 'micro'. I va funcionar !. Aquesta marca 
va cridar prou l'atenció d'altres municipis i 
també de la premsa, com perquè s'incorporés 
al llenguatge fins que ara ja s'ha normalitzat 
(fa un parell d'anys, fins i tot va quedar en 
segon lloc del procés d'identificació de 
neologismes que fa l'Institut d'Estudis 
Catalans). 

L'Associació però és molt més que una marca. 
MdC amb la força de pocs habitants, però amb 
el pes que dona el fet de tenir raó, cada cop 
és més escoltada i, per tant, els Micropobles, 
amb els seus ajuntaments al capdavant, són 
progressivament tinguts més presents en els 
actes del govern i de les altres  

 

administracions. L'Associació és un grup de 
pressió que té com a objectiu principal 
aconseguir la igualtat d'oportunitats de la 
ciutadania dels Micropobles en comparació 
amb la d'altres indrets. 

Fa, com dèiem, poc més de deu anys que va 
néixer MdC i és clar que ara els nostres 
municipis són molt més presents en el marc 
social i polític del nostre país. Una fita encara 
insuficient, però aconseguida amb molt esforç 
i pocs recursos per part d'alcaldes, 
alcaldesses, regidors i regidores dels nostres 
ajuntaments. I és insuficient perquè encara 
queda camí fins arribar a assolir aquella 
igualtat d'oportunitats, per això seguim i 
seguirem treballant. 

I ara, amb la feina feta i la que queda per fer, 
amb la il·lusió i les ganes intactes i amb la 
consciència de que els Micropobles són cada 
dia més ferms en la seva voluntat d'existir, 
tenim la convicció de que cal fer un pas més: 
que tothom ens sentim orgullosos de ser i de 
viure en un Micropoble. Cal doncs ser 
conscients de que tots plegats som LA 
COMUNITAT DELS MICROPOBLES i els qui 
hi vivim en som uns membres privilegiats. 
 
 
Toni Lloret Grau 
MdC 
 
 

 
 
 

Som micropoble  
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Aquesta es una molt bona pregunta que molts 
ciutadans i ciutadanes es poden fer i que serà 
complexa i diversa la resposta que podem 
donar els que hem tingut el privilegi d’estar al 
servei de la gent dels nostres municipis. 

Intentaré resumir, el que jo sento després de 
12 anys de regidor, 25 anys, 7 mesos i 22 dies 
d’alcalde de Pira (Conca de Barberà), d’haver 
dedicat quasi 38 anys de la meva vida al 
municipalisme democràtic, sense assignació 
retributiva, però si amb molta il·lusió de fer 
coses, de tirar endavant projectes i defensar 
el municipi i la comarca en tot i per tot, d’estar 
al servei dels meus veïns i veïnes les 24 hores 
del dia i d’haver-ho fet, el millor que he sabut. 
Aquest es el model que la majoria de gestor 
locals de micropobles hem fet i continuen fent. 

 

Sempre he dit que hi ha dos tipus de polítics 
ben diferenciats, el polític parlamentari 
professional, que es dedica a fer política sota 
les directrius d’unes sigles i sense ser 
coneixedor de moltes realitats rurals i 
ciutadanes, i el polític “si es que es pot dir així” 
municipalista amateur, que es dedica a fer 
gestió per que coneix, pateix i vol millorar 
aquestes realitats i mancances. Dos estils 
completament oposats, els uns fan les normes 
i posen traves i els altres intenten complir-les i 
busquen solucions. Nosaltres, ens alineem 
amb aquests últims, gestió, treball i solucions.   

Que queda quan plegues? Queden molts 
records, de tota mena, queda una certa 
nostàlgia d’aquells dies de gestions intenses, 
de llargues reunions amb els companys/es del 
consistori, amb associacions i entitats, 
trucades a totes hores, de consultes de tot i 
mes, de satisfaccions personals i col·lectives, 
també de decepcions de coses que no surten 
prou bé, de critiques gratuïtes que no porten a 

cap lloc, però enrareixen l’ambient. Però tot 
això es normal, es la quota que has d’assumir 
per tenir un càrrec públic de servei als altres  

Després d’uns anys de gestió local, se sent 
una satisfacció immensa de la feina feta, 
d’haver contribuït a fer coses, de millorar 
serveis, d’haver estat en tot moment al costat 
dels nostres ciutadans i ciutadanes, 
gestionant dia a dia les inquietuds generals, 
col·lectives i en algun cas, inclús particulars de 
cada un dels nostres convilatans/es, com si 
fossis el pare d’una gran família, d’haver 
escoltat els seus suggeriments, 
reivindicacions i també les seves queixes, per 
que tot això et va enriquint i et fa veure la 
realitat d’aquest mon local tant complex i tant 
desconegut encara.  

Sentim també un cert alliberament de 
responsabilitat, de pensar que ja no estàs al 
punt de mira de la ciutadania que et controla 
les 24 hores del dia i que per tant les teves 
actituds han de ser exemplars en tot moment, 
si vols que els demès et respectin i compleixin 
les normes. Que no et pertoca ser el primer en 
sortir a donar solucions a qualsevol anomalia 
que es pugui presentar, siguin o no 
competència municipal, per que directa o 
indirectament, qualsevol tema que es 
produeixi, sempre recau sobre l’Ajuntament. 

Satisfacció gran, quan et passeges pel poble i 
veus instal·lacions, construccions o serveis 
funcionant en benefici dels habitants del 
municipi i que s’han dut a terme durant el 
període que has tingut la responsabilitat 
d’exercir el càrrec que els teus convilatans 
t’han concedit democràticament a les urnes. 
Fer historia de cada cosa, per que cada una te 
la seva, recordar les dificultats que a reportat 
aquella obra o aquell nou servei, les 
anècdotes viscudes, les inauguracions, o 
posar en marxa algunes iniciatives, es tot un 
repte. Els comentaris comparatius que pots fer 
amb els teus veïns i veïnes del teu municipi, 
de com estava abans i com a quedat ara, de 
si es millor o pitjor, si hem guanyat en qualitat 
de vida, i tantes i tantes coses més.  

Que queda després d’uns anys de gestió local? 
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Alleugeriment de la pressió de responsabilitat 
constant que tens, quan estàs exercint el 
càrrec, que tot surti bé, que tinguem temps de 
presentar la documentació o la sol·licitud 
dintre de terminis, que tinguem diners per fer 
front als pagaments, que puguem donar 
resposta convincent a les peticions veïnals, 
que tothom quedi content de la festes o actes 
que organitzem. La millor prova sempre es 
que si ningú es queixa es que tot ha anat 
rodat, no cal que esperis els agraïments, 
aquests serien una excepció.   

 

Després d’haver decidit tancar aquesta etapa 
de gestió municipalista, encara ens preocupa 
tot, i molt, el que pugui passa a la nostra 
població, per que ens sentim ciutadans 
compromesos amb el Poble i amb 
l’Ajuntament, per tot el que faci falta. Crec que 
moltes vegades no s’ha ens reconeix prou la 
nostra qualitat d’ex gestors locals, sembla que 

quan aquella persona deix el càrrec ja ho ha 
fet tot, i no es així per que encara podem 
aportar moltes experiències i consells útils per 
la nostra societat i el nostre municipi.  

Josep Pijoan Farré 

Ex Alcalde de Pira (Conca de Barberà) 
Ex President del Consell Comarcal  
Membre del Consell Assessor de MdC 
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Sota els lemes  
“TRIA RURAL, TRIA FUTUR”  

"La millor manera de predir el futur és 
creant-lo"... 

el món rural reivindica formar part de les 
decisions sobre desenvolupament territorial, 
socioeconòmic i ambiental, com a peça 
fonamental que és en el conjunt del país i del 
planeta. I es per això que vol definir el seu 
futur. Així doncs, a la tardor del 2020 es va 
impulsar l’Agenda Rural de Catalunya, 
incorporant els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 

El treball, que ja està en la seva recta final, 
s’ha anat desenvolupant en el marc de set 
reptes: 

Repte 1- Persones, Benestar Repte 
demogràfic 

Repte 2- Transició ecològica 

Repte 3- Territori connectat 

Repte 4- Sistema agroalimentari 

Repte 5- Gestió forestal 

Repte 6- Innovació i dinamització econòmica 
i social 

Repte 7- Governança 

Aquests reptes s’han anat treballant amb els 
resultats de les aportacions que s’han realitzat 
al llarg de les jornades i espais de participació 
durant el 2021 en el marc de les següents 
etapes:  

 Etapa 0: de l’octubre de 2019 al gener del 
2021: definició del projecte i constitució de 
la comissió redactora 

 Etapa 1: febrer 2021 a març 2021. 
Recollida d’actuacions, propostes i 
mesures, per formulari, sessió 
autogestionada o correu electrònic 

 Etapa 2: maig 2021-juliol 2021. Constitució 
de la Comissió Motora i consulta i debat de 
la proposta inicial, amb tallers temàtics i 
tallers territorialitzats 

 Etapa 4: juliol 2012-Gener 2022. Recull 
d’esmenes i redacció del document 
esborrany que s’ha acordat i treballat amb 
la Comissió Motora i que posteriorment a 
través de les sessions de governança es 
treballaran les diferents funcions de la 
Comissió Motora un cop aprovada l’Agenda 
Rural i una primera proposta d’organització. 

Tanmateix, El passat 11 de gener va tenir lloc 
la reunió de la Comissió Interdepartamental 
sobre Despoblament Rural, coordinada per la 
Secretaria d’Agenda Rural del DACC,  que a 
partir d’ara passarà a nomenar-se Comissió 
Interdepartamental de Governança Rural 
(CIGR). A la reunió es va fer un repàs 
exhaustiu de les diferents etapes 
d’aportacions a l’Agenda Rural de Catalunya 
desenvolupades i es va acordar fer-lo públic a 
través del portal Participa de la Generalitat de 
Catalunya i hi estarà disponible fins el 15 de 
febrer. Aquesta serà la darrera oportunitat per 
fer aportacions al document de l’Agenda Rural 
abans que sigui aprovat pel govern mitjançant 
un Acord de Govern (que es preveu durant el 
mes de març de 2022). Podeu trobar la 
informació en aquest enllaç per si considereu 
fer comentaris i/o aportacions al document: 
https://participa.gencat.cat/processes/Agenda
RuralCatalunya 

Les entitats de la Comissió Redactora son: 
Arca (Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya), Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de la 
Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Tarragona, ACM (Associació Catalana de 
Municipis) i l’Associació de Micropobles de 
Catalunya. 

AGENDA RURAL DE CATALUNYA 
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Aplicar exemples d’acció social moltes 
vegades és més difícil del que sembla. 
Nogensmenys, des de Micropobles, des del 
primer hem tingut clar que s’havia de fer un 
pas endavant. Tot i la COVID-19, tot i la 
lentitud administrativa ja hem efectuat 
diferents passes que ens posen per davant 
en molts aspectes.  

Sembla que quedi lluny l’acció de repartir 
mascaretes i altre material sanitari al 
començament de la pandèmia quan ningú en 
trobava i vàrem fer arribar a hospitals, CAPs, 
clíniques i residències de tot el país, quan ja 
ens estàvem organitzant i coordinant per tirar 
endavant el Projecte estrella que tenim en 
dansa i que ja està punt de ser una realitat. 

Portem més d’un any treballant des de la 
sectorial d’acció social de Micropobles amb la 
conselleria d’Igualtat i Feminismes, Eco-Inn, 
Aproach#2, el SOC i les entitats de refugi per 
tirar endavant l’acolliment de famílies 
refugiades. 

 

 

El programa consta de rebre una família que 
tindrà l’oportunitat de refer la seva vida en un 
micropoble gràcies a l’obtenció d’un contracte 
per un any. En aquest any es treballarà pel seu 
arrelament i a canvi el municipi i els 
micropobles, en general, cercarem el 
reequilibri territorial, la riquesa cultural i 

podrem fer efectiva la nostra voluntat de ser 
partícips en aquesta voluntat d’ajudar a altri. 

Encetarem aquesta aventura amb 40 proves 
pilot obertes a qualsevol micropoble que s’hi 
vulgui apuntar, tot esperant i amb la seguretat 
de que serà un projecte exitós i que 
s’esdevindrà un projecte macro dins dels 
micros. 

Tanmateix en el treball de la sectorial hem 
obert noves línies de treball com la 
col·laboració amb les altres dues entitats 
municipalistes i amb l’acompanyament del 
col·lectiu Flora Tristán per encetar campanyes 
contra la violència de gènere, participant a les 
taules de treball de la secretaria d’Igualtat per 
erradicar les violències masclistes, amb 
coordinació amb la subdelegación del 
gobierno per les accions contra les violències 
de gènere, ... 

 

Cal dir que els micropobles no estem lliures de 
les estigmatitzacions i per tant cal treballar tot 
el que convingui per fer dels nostres municipis 
un lloc millor per viure-hi des del punt de vista 
social i de convivència i així ho farem amb la 
col·laboració de tots i totes des de la sectorial. 

Us animem que feu aportacions i que  hi 
participeu, ja que entre totes i tots farem dels 
nostres micropobles un país molt millor. 

BON ANY 2022! 

Sectorial d’acció social 

Front de guerra-Irak. Mare i filla cercant refugi 

Primer pas a Europa. Proactiva Open Arms. Rescat 
marítim pastera de persones refugiades 
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Breu resum del temes treballats realitzats: 

1- Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació 
Sostenible 2021: 

Una alimentació Sostenible no és possible sense 
una producció sostenible, aquesta producció es 
troba al mon rural i en conseqüència als 
Micropobles, d'aquí aquesta col·laboració per 
visualitzar el mon rural i els productors del nostre 
territori, estem treballant conjuntament l'Àrea 
Metropolitana, les 4 diputacions i l'MdC, les 
actuacions principals en que estem treballant son: 

 
Exposició “Els artistes van en tractor” 

1. La difusió del projecte entre els productors, 
comerços i veïns dels Micropobles. 2. Establir un 
marc de relació i comunicació entre les entitats. 3. 
Oferir les eines, informació i formació necessària per 
la correcta integració al projecte, funcionament i 
gestió. 4. Cerca i gestió dels recursos necessaris per 
el desenvolupament i consecució dels objectius. 5. 
Promoure amb altres entitats, ens i administracions, 
ja siguin publiques o privades, per fer que els 
objectius redundin en beneficis al territori. 6. A 
través d’un acord amb el FC Barcelona, amb la 
voluntat de donar a conèixer i potenciar els 
productes i productors del territori, Micropobles 
conjuntament amb productors.cat estaran presents 
a la llotja del Camp Nou amb productes del territori. 

2- Conveni de col·laboració entre l’Associació de 
Micropobles (MdC) i l'Associació productors 
catalans: 
Aquest conveni te com a objectiu difondre, promoure 
i impulsar la producció, distribució i consum de 
productes de proximitat d’una manera més ètica, 
justa i sostenible per a tothom unint directament 
productors i consumidors: 1.Difusió del projecte 
entre els productors, comerços i veïns dels 
Micropobles. 2. Establir un marc de relació i 
comunicació entre les entitats. 3. Oferir les eines, 
informació i formació necessària per la correcta 
integració al projecte, funcionament i gestió. 4. 

Cerca i gestió dels recursos necessaris per el 
desenvolupament i consecució dels objectius. 
5.Promoure amb altres entitats, ens i 
administracions ja siguin publiques o privades per 
fer que els objectius redundin en beneficis al territori. 
6. A través d’un acord amb el FC Barcelona, amb la 
voluntat de donar a conèixer i potenciar els 
productes i productors del territori MdC 
conjuntament amb productors.cat estaran presents 
a la llotja del Camp Nou amb productes del territori.  

3- Immatriculats de l'Església catòlica: 

Unió de Pagesos i Micropobles hem demanant a la 
Generalitat que atengui d’una vegada per totes, la 
petició realitzada el 16/10/18 demanant al 
Departament de Justícia l’obtenció de les notes 
simples dels Registres de la Propietat dels béns 
immatriculats, que permetrien conèixer el detall de 
les immatriculacions —qui les va efectuar, quan, 
amb quin títol de domini, quin tipus de béns afectats 
inclouen... i, en un exercici de transparència i 
justícia, el Govern les hauria de fer públiques per 
tal d’informar els possibles afectats i que cadascú 
pogués actuar en conseqüència. 
Per altra banda, el sindicat i Micropobles celebren 
que el Govern sí que hagi complert, tot i que amb 
retard, part del mandat de la Resolució 491/XII del 
Parlament i hagi publicat aquest juliol l’Estudi sobre 
la immatriculació de béns immobles a favor de 
l'Església Catòlica, com s’havia demanat, i 
recorden que, al mateix juliol, Justícia va donar a 
conèixer en roda de premsa que “l’Església catòlica 
havia inscrit 3.722 immobles al seu nom sense cap 
títol que n’acredités la propietat”.  

4- Taula intersectorial Forestal (TIF): 

Des de el 29/6/21, MdC té un representant a la Taula 
intersectorial Forestal. resulta destacable l’actual 
agenda forestal 2020–2025 elaborada amb el sector 
i presentada pel DACC (Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). Aquest 
document representa un full de ruta de les polítiques 
forestals a Catalunya, generada des de un punt de 
partida comú, pel futur del sector amb tots els agents 
implicats. 

 5- Carta de suport promoguda pe l'associació 
Selvans: 

El 24/1/22, MdC va donar suport a la proposta de 
“Primer impuls d’una xarxa catalana de boscos d’alt 
valor ecològic, incloent-hi els boscos singulars i els 
boscos més madurs amb vocació a dinàmica 
natural”, promoguda per l’Associació SÈLVANS. 

Sectorial d’agricultura i alimentació 
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El passat dijous 21 d’octubre, asseguts a la 
tercera fila del Casino l’Aliança del Poblenou 
acompanyant al director del festival Itinera, 
en Marcel Marata, el moment en el què vam 
sentir: “el guanyador dels Premis Impulsa 
Cultura 2021 ha estat el Festival Itinera, el 
Festival de música dels Micropobles de 
Catalunya” es convertí en  un moment 
vibrant i especial, en un esclat d’emocions. 
De cop i volta,  ens van venir a la ment tots 
aquells moments i tots aquells objectius que 
justifiquen el perquè d’aquest Festival. 

S’estava parlant de micropobles al bell mig 
d’un referent cultural com és el Casino 
l’Aliança del Poblenou i, a més a més, 
estava ple de gom a gom. En aquest 
moment, més enllà de guanyar o no el 
guardó, ja ens sentíem vencedors. Havíem 
situat els micropobles precisament al centre 
del sector cultural del País. 

La idea d’aquest festival va començar a 
gestar-se a través de la sectorial de cultura 
de l’associació de micropobles,  a mitjans 
del mes de gener del 2021, quan ens 
trobàvem immersos en les restriccions de la 
pandèmia. Fou una gestació telemàtica, 
com tantes altres n’hem hagut de fer durant 
el darrer any i mig. Pantalles i 
videoconferències foren l’inici i el 
desenvolupament del projecte. Pantalles 
situades a  Riner, Palau de Santa Eulàlia, 
Torrebesses i Serra de Daró.  

Les ganes, la convicció, la il·lusió i la 
importància d’aportar cultura a tots els 
racons del nostre país a preus assequibles 
per als seus ajuntaments i que alhora 
generés oportunitats al territori, van ser els 
arguments que van empènyer perquè el 
Festival tirés endavant de forma atrevida i 
desacomplexada. “Macroexperiències als 
Micropobles” va ser el nostre full de ruta.  

Les respostes a les preguntes que ens vam 
plantejar van ser les que van anar donant 
forma al Festival, de manera que les nostres 
inquietuds van conformar-ne la pròpia 
identitat. 

Per què els qui viuen en  micropobles han  
de desplaçar-se molts quilòmetres per poder 
gaudir de la música a través del jazz? O de 
la cultura? Per què no aprofitem escenaris 
patrimonials i naturals únics per a potenciar 
la cultura i els artistes del nostre país?  Els 
micropobles  representen un 30% del nostre 
País. Per què no  fem del Festival Itinera un 
generador d’oportunitats per aquests 
municipis? Per què la cultura no pot ser un 
motor per al repoblament? 

Finalment, hem pogut donar resposta a les 
preguntes que ens plantejàvem amb fets i, 
aquests, han superat amb escreix els 
nostres objectius inicials.   Aquesta situació 
ens fa sentir orgullosos i ens anima a seguir 
treballant  en tots els àmbits de l’associació.  

S’han realitzat més de 100 concerts arreu 
del territori i uns 8000 espectadors han 
pogut gaudir del Festival, d’aquesta manera, 
la cultura ens ha enllaçat i aglutinat d’un cap 
a l’altre de País. El Festival Itinera ha 
demostrat la vitalitat dels municipis i ha 
evidenciat la voluntat de reclamar la igualtat 
d’oportunitats per a tothom i, mitjançant el 
Festival, hem pogut demostrar que  la 
cultura també és una bona eina per 
aconseguir-ho!  

Sectorial de cultura 
El Festival Itinera rep el Premi Impulsa Cultura de la Fundació Catalunya Cultura 
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L'accés a un habitatge digne ha estat molt 
present en qualsevol taula, fòrum, moviment o 
conversa sobre l'equilibri territorial o cada 
vegada que les necessitats de les persones que 
volen viure en un poble reben la llum dels focus 
mediàtics. 

Diversos personatges s'han vestit de fada i han 
brandat la seua vareta (com si fos un concert de 
Nadal del mític André Rieu), de receptes 
màgiques i indiscutibles. 

Lluny, amb els peus a la terra, hi ha molta gent 
que, en silenci fa treball de formigueta. Undos 
arquitectura, La Boqueria cooperativa 
d'arquitectes o Territori de Masies malden per 
habitatges cooperatius al món rural. La gent de 
La Masovera vol recuperar aquesta forma 
d'accés a un habitatge (la masoveria), per a 
donar resposta als reptes d'accés a l'habitatge i 
de regeneració urbana al món rural. La Marta 
Lloret (Caçadora de Masies) amb Masiare busca 
una sortida digna i habitada al patrimoni català 
de masies o el Ton Lloret (Repoblem) remena 
les xarxes per pescar enllaços entre gent que 
busca pobles i pobles que busquen gent. 
Aquestes son algunes de les formiguetes, però 
n'hi ha moltes més, fins i tot algunes a les 
administracions públiques. 

Diverses iniciatives rurals s'han mirat de tirar 
endavant des de les administracions locals per 
a poder donar resposta habitacional a aquelles 
persones que la necessiten i així evitar el 
desplaçament residencial per manca 
d'habitatge, sobretot de lloguer. La 
responsabilitat de donar resposta ha quedat, 
com en tants d'altres reptes del món rural, en 
mans d'una administració local desemparada. 
Algunes iniciatives, com la prova pilot de 
regeneració d'habitatge per a lloguer, que ha 
convocat la Direcció general de polítiques de 
muntanya i litoral, han sigut un cataplasma que 
ha ajudat a que aquesta inflamació no continuï 
creixent, però encara som lluny d'una estratègia 
de país que aprofiti els milers d'habitatges buits, 
evitant així la desesperant degradació que molts 
pobles pateixen a causa de l'abandonament 
d'aquests. 

Des de l'Associació de micropobles ja fa anys 
que demanem audàcia en les polítiques 
d'habitatge al món rural. També demanem 
valentia a les legisladores quan els proposem la 

supressió de la lletra d) de l'article 3 de la Llei de 
dret a l'habitatge (18/2007), que veu com una 
“causa justificada en l'existència d'un habitatge 
buit”, que aquest estigui en un municipi amb 
perdua de població. Aquesta discriminació fa 
que el posterior desplegament de l'articulat de la 
llei, per a mobilitzar habitatge buit, quedi a mig 
efecte als micropobles, i n'impedeixi la correcta 
aplicació, i l'obtenció dels recursos necessaris 
per a fer-ho.  

En un idíl·lic món més pràctic la modificació que 
proposem de la llei aniria acompanyada d'un 
desplegament de recursos per poder mobilitzar 
aquests habitatges. Una bona mesura entenem 
que seria la de proposar-se complir la mateixa 
llei de dret a l'habitatge destinar el 15 per cent 
del total d'habitatges del municipi al parc solidari 
d'habitatge (habitatge de protecció oficial, 
habitatge dotacional, cooperatives d'habitatge, 
masoveria urbana...), que aquesta llei marca 
com a mínim obligatori. Aquests habitatges no 
poden participar del mercat especulatiu, i, per 
tant, han de complir la seua funció social 
d'habitatge, de primera residència. Amb aquesta 
mesura es podria donar resposta a la demanda 
(interna i externa) i, com hauria de passar arreu 
dels Països Catalans, exercir el dret a l'habitatge 
de forma efectiva i no només com un titular de 
bons propòsits. 

Amb l'Agenda Rural de Catalunya s'ha dibuixat 
un horitzó d'esperança. Aquesta ha de servir per 
a marcar un full de ruta i pal·liar el greuge que 
durant dècades s'ha patit en el Món Rural a 
l'hora d'accedir a serveis i drets bàsics. En 
matèria d'habitatge no només es proposen 
canvis normatius com el que he mencionat, 
també es proposen accions valentes per revertir 
la tendència. És doncs un bon moment per a que 
les que ens dediquem a la funció pública 
(electes i professionals), agafem pic i pala i 
comencem a construir un futur millor per poder 
equilibrar totes les desigualtats que hem heretat, 
inclosa la del Dret a l'habitatge digne. 
 

     Sebastià Mata Molinero 
 
 
  

Sectorial d’habitatge 
Un dret com una casa de pagès 
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Aquests darrers mesos, des de la sectorial 
d’Educació, ens hem estat reunint per tal de 
debatre aquelles qüestions que més afecten 
el dia a dia de les nostres escoles rurals. 
Hem mantingut reunions telemàtiques amb 
diferents zones del territori per copsar 
també, la seva opinió, amb alcaldes, 
regidors, tècnics d’educació i mestres  
d’escoles rurals; opinions que creiem 
necessàries per presentar al departament 
d’Educació a l’hora de plantejar com creiem 
que ha de ser l’escola rural. 

Les escoles dels nostres municipis 
representen el futur dels nostres 
Micropobles, i volem que tinguin les 
mateixes condicions que la resta d’escoles 
del territori, però tots en coneixem les 
mancances, entre d’altres, amb una rotació 
de professorat que fa que sigui difícil de 
mantenir el projecte; amb tasques 
administratives que han de portar a terme 
els mateixos mestres perquè o bé no hi ha 
administratius o bé els han de compartir amb 
altres escoles.  

 

També convé esmentar el fet que no sempre 
es té en compte el territori a l’hora d’assignar 
una escola a un municipi, hi ha famílies que 
han de fer-se càrrec del menjador i el 
transport perquè tenen l’escola al mateix 
municipi, mentre que d’altres, que estan més 
a prop de l’escola però que estan en 
municipis diferents, tenen transport i 
menjador gratuïts. Relacionat amb aquest 
tema, una altra dificultat és el menjador en 
 

ZER més petites, ja que les empreses de 
menjador no hi veuen negoci. 

Però també hem de destacar les bones 
notícies que hem tingut els darrers mesos 
amb la millora de les condicions perquè 
aquells Micropobles que ho vulguin, puguin 
accedir a oferir el servei de la llar d’infants, i 
que l’aspecte econòmic no sigui un 
impediment.  

 

 

Les escoles rurals són el planter dels futurs 
ciutadans del nostre territori i hem de 
treballar perquè, per molt que siguin més o 
menys petites, tinguin les mateixes 
prestacions a nivell educatiu que la resta de 
petits ciutadans del nostre país. 

 

 
  

Sectorial d’educació 
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La proposta d’aquest Pla Estratègic 
s’emmarca en el compromís amb la lluita 
contra el canvi climàtic i en l’endegament 
definitiu d’accions concretes per poder 
afrontar la transició energètica, suposant 
aquesta transició un dels reptes actuals més 
importants que qualsevol societat ha 
d’afrontar i que exigirà una transformació 
profunda dels actuals models no només 
energètics si no també socials, en la que 
serà imprescindible un compromís ferm i 
sòlid per part de la ciutadania. Som 
conscients que la transició cap a la 
sostenibilitat es un repte cultural i un procés 
psicològic i emocional molt profund i que 
aquest canvi no es pot fer a cop de decret. 
També es té clar que l’energia no és només 
el que veiem en forma d’enllumenat i tenim 
a manera de calefacció, si no que comprèn 
molts més àmbits de la vida comuna, per no 
dir tots. 

 

S’emmarca també en la idea de treballar per 
portar a terme les 17 ODS (Objectius per al 
desenvolupament Sostenible) promoguts 
per la ONU, en especial les ODS:  

l’1: “fi de la pobresa”,  

el 7: “Energia assequible i no contaminant - 
Garantir l’accés a una energia neta, segura, 
fiable i renovable”,  

el 10: “reducció de les desigualtats”,  

l’11: “ciutats i comunitats sostenibles”,  

el 12: “producció i consum responsable – per 
aconseguir un desenvolupament econòmic 
sostenible”,  

i el 13: “acció per al clima” 

La proposta de l’Associació de Micropobles 
de Catalunya (MdC) per a una Transició cap 
a la Sostenibilitat passa per  

PROMOCIONAR: 

A). un sistema elèctric distribuït en el que la 
producció ha de ser el més proper possible 
al consumidor, amb xarxes de distribució 
local, a ser possible gestionat, tot plegat, per 
cooperatives ciutadanes, per tal que 
reverteixi en benefici tant del consumidor 
com del medi-ambient, i això en front del 
sistema actual que es centralitzat, on la 
producció es concentra en pocs punts per 
ser després distribuïda per xarxes cap el 
consumidor i on tot el conjunt es gestionat 
per grans empreses que en son les 
beneficiàries fins i tot a costa de l’equilibri 
ecològic.  

 

 

B). una colla d’accions en àmbits que no son 
aliens a l’energia, com poden ser entre 
d’altres, l’habitatge, la producció alimentària, 
l’economia i la mobilitat, per tal d’aconseguir 
una vida més sostenible. 

Per això es proposa d’implementar diversos 
punts emmarcats en diferents àmbits: 

PARTICIPACIÓ 

1 –Organització de debats públics per a 
explicar el nou model proposat, conscients 

  

Sectorial d’energia i transició energètica  
Proposta de Pla Estratègic per als micropobes en el marc de la sostenibilitat 

Xarxa centralitzada Xarxa distribuida 
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que el model no s’imposa si no que es 
construeix des de la participació 

2 –Treballar per una real i autèntica 
Transició Energètica promovent: 

 

 

ENERGIA 

. la implantació de sistemes de captació 
d’energies renovables 

. Les Comunitats Energètiques Locals. 

.En promocions energètiques no 
promogudes per comunitats energètiques 
locals, fomentar la inversió local, de manera 
que la ciutadania pugui invertir en els 
projectes, afavorint iniciatives de 
crowdfunding, matchfunding i equityfunding 

 

 

HABITATGE 

4 – promoure la rehabilitació dels habitatges 
per tal que esdevinguin eficients i 
sostenibles, en front de noves 
construccions, tot incentivant el lloguer i 
fiscalitzant els habitatges buits 

ECONOMIA 

5 – treballar per a la implantació d’una 
economia circular, en la que hi hagi inclosa 
la gestió dels residus. 

 

ALIMENTACIÓ 

6- apostar per a la sobirania alimentària 

. Promocionant la venda directa acostant 
roductor i consumidor 

.  Recolzant les empreses locals 
d’alimentació 

. Fomentant els horts i la permacultura 
col·laborativa 

 

NATURA, TERRITORI  i 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

7 - agricultura, ramaderia, silvicultura i aigua 

. Preservació i protecció dels terrenys 
agrícoles 

. Recolzament de l’agricultura ecològica i de 
la ramaderia ecològica i extensiva 

. Gestió sostenible dels boscos 

. Gestió sostenible de l’aigua 

. Gestió dels residus orgànics a través de la 
producció de biogàs 

MOBILITAT 

8 – promoure la mobilitat sostenible 

GOVERNANÇA 

9 – promoure la col·laboració públic-privada-
ciutadana, fent servir la intel·ligència 
col·lectiva, optimitzant els recursos i 
empoderant els agents participants 

10 –Practicar polítiques en xarxa amb 
d’altres municipis promovent l’intercanvi 
d’experiències així com la possibilitat de 
compartir recursos, serveis i projectes  

VALORS 

11 –Treballar per tal de recuperar aquells 
valors que permetin l’equilibri entre les 
persones i la natura, aconseguint una vida 
sana pel conjunt de la societat i del planeta.  
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Més de 10 anys després del naixement de 
l’Associació de Micropobles seguim 
replantejant-nos dia a dia com comunicar tot allò 
que fem, que no és poc! L’assistència a reunions, 
la participació en jornades com a experts/es, 
ponències, l’organització d’activitats culturals, 
els projectes en qualsevol dels diferents àmbits 
en els que treballem, les col·laboracions amb 
altres entitats… Encara, i en massa ocasions pel 
nostre gust, som “pobles petits que fan coses”. I 
tant, que les fem, i ens ho passem d’allò més bé! 
Però no és ni per avorriment ni per distracció, que 
de maldecaps no ens en falten pas. Ens 
arromanguem perquè fem política. Política més 
enllà del propi municipi. 
 
I això, com ho transmetem? Cada cop som més 
presents als mitjans de comunicació i a les xarxes 
socials. Tot i no tenir una estructura 
comunicativa sòlida, no ens enganyarem (tot 
arribarà), el boca-orella ha contribuït a que 
micropobles ressoni i es consolidi en el discurs 
mediàtic. Però alerta, que encara hi ha feina per 
fer! Aquest concepte que ens defineix, impregnat 
del nostre discurs i dels nostres valors, se sent 
però no se sent prou. Cada vegada que llegim o 
escoltem “pobles petits” ens grinyola -gràcies a 
la insistència d’en Toni Lloret, un dels fundadors 
i ex-president de l’Associació-.  
 
I és que aquest és un dels reptes comunicatius 
més grans que arrosseguem des dels inicis: fer 
entendre que de “petits” no en tenim res. Més 
enllà de la significació demogràfica (quan ens 
volem referir a un territori que té un determinat 
nombre d’habitants) o geogràfica (per a persones 

aficionades als números: km2), l’adjectiu 
“petits” denota una certa condescendència. Que 
monos, els “pobles petits”. Bé, sí, monos sí que 
ho són i benvinguts siguin els passejants però si 
ens posem serioses, en termes organitzatius i de 
govern local, al darrere de cada foto bonica a 
l’Instagram i de cada invitació a venir a conèixer-
nos hi ha un ajuntament amb tots els 
requeriments de l’administració pública que 
vetlla pel benestar de la ciutadania (vaja, talment 
com l’Ajuntament de Barcelona, per exemple). 
Sense restar-li importància a la difusió més de 
caire ociós o turístic, cal que se’ns consideri part 
activa en les polítiques de país, com una entitat 
municipalista més (però essent un lobby únic, 
reivindicant unes particularitats que ningú més 
pot representar) i, sobretot, que se’ns tracti com 
a tal, també als mitjans de comunicació i a les 
xarxes socials. 
 
Sabem que no serà qüestió de dies, setmanes o 
mesos. Però continuarem picant pedra i fent feina 
de formigueta. I que vagi calant. 
 
I, per cert, si encara no ho feu, seguiu-nos a les 
xarxes! @micropobles a Twitter, Facebook i 
Instagram! 
 
 
Eva Gómez Colell 
Responsable de Comunicació i Xarxes 
 
 

 
 

Sectorial de comunicació 
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Des de 2019 l’activitat de l’Associació s’ha 
vist incrementada per l’acció institucional, 
convenis i projectes que han modificat 
substancialment la seva economia. Per 
aquest motiu el pressupost de 2022, a més 
de contemplar ingressos inexistents fins ara, 
reforça la seva estructura i proposa la 
continuïtat de projectes existents i el 
desenvolupament de nous. 

No obstant això, sabedors que la tresoreria 
de les administracions no acostumen a anar 
alhora amb la nostra, les despeses previstes 
en aquest pressupost no s’executaran 
abans de tenir el finançament consolidat. 

En conjunt, el pressupost contempla uns 
ingressos de 138.030,00 € (contra els 
33.900,00 € de 2021 i unes despeses -
seguint un criteri de prudència- de 
121.514,43 € (contra els 38.795,42 € de 
2021), donant un resultat de 1.515,57 € i  

 

DESPESES 121.514,43 € 

Personal 
Gestió 

Comunicació 
Projectes 

Fons de contingència 
Amortització 

45.622,93 € 
5.300,00 € 

21.383,00 € 
40.983,50 € 
6.000,00 € 
2.223,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una tresoreria de 39.747,24 € (un cop 
sumades les amortitzacions de les 
inversions i els saldos pendents de 
cobrament). 

A simple vista es veu l’important creixement 
econòmic del 2022 vers l’exercici de 2021, 
motivat pels ingressos esperats tan de la 
Generalitat de Catalunya com de les 
Diputacions provincials. 

D’aquí que l’execució dels pressupost de 
2022 requereixi d’un control exhaustiu de la 
despesa, que només s’executarà si està 
degudament autoritzada i la partida a la que 
correspongui disposi de saldo suficient. 

 

(continua a la pàgina següent) 

 

 
 

INGRESSOS 138.030,00 € 

Socis 

Finances i subvencions 

32.250,00 € 

90.780,00 € 

  

RESULTAT 1.515,57 € 

  

Pressupost 2022 
Memoria explicativa 

Tenim samarretes, suadores, 
bosses de roba i també bolígrafs, 
tot amb el logo #Som Micropoble 
Si esteu interessats en comprar-
ne podeu fer la comanda aquí: 
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DESPESES 

Despeses de personal 

Per al 2022 es vol contractar una persona a 
jornada complerta que faci tasques 
administratives -comptabilitat, administració, 
correu i altres gestions- per tal d’alliberar als 
membres de la Junta d’aquesta feina i es 
puguin dedicar generar valor per 
l’Associació. Aquesta despesa està 
vinculada a l’aportació que s’ha aprovat en 
els Pressupostos de la Generalitat per 
import de 50.000,00 €.  

Capítol 2. Despeses de gestió 

En aquest capítol no hi ha cap despesa 
destacable, tret d’un increment general per 
(dietes) i la mobilitat del personal, ofimàtica 
i sobre tot, comunicació a la que es vol donar 
més impuls.  

Capítol 6. Amortitzacions 

Aquest capítol es una despesa teòrica, ja 
que correspon a les quota anual 
d’amortització de les inversions realitzades: 
El Pla de comunicació, un nou WEB i 
l’oficina mòbil (PC, telèfon i disc USB), ja 
que MdC no te seu fixa. 

Capítol 7. Sectorials 

En aquest capítol es recullen els projectes 
que cada sectorial planifica per l’any. Per al 
2022 hi ha previstes les següents despeses 
de projectes sectorials i de MdC per a totes 
les sectorials: El Pla estratègic el Festival 
Itinera i els Jocs Florals Rurals son els més 
importants.  

Capítol 8. Fons de contingència 

Es preveu un fons sense assignació 
específica per fer front a situacions no 
previstes al pressupost. 

 

 

INGRESSOS 

Els ingressos es descomponen en dos 
capítols. El capítol 4 que contempla els 
ingressos per quotes i el capítol 7 que 
contempla els ingressos financers i les 
subvencions.  

A continuació el detall dels capítols. 

Capítol 4. Ingressos per quotes dels socis 

Vist l’increment de la quota a 150,00 € per 
municipis i preveient un creixement fins a 
215 municipis, resulta un augment sensible 
de recaptació per quotes. 

Capítol 5. Ingressos financers 

Son ingressos finalistes de les Diputacions i 
de la Generalitat de Catalunya destinats 
fonamentalment als projectes i al 
finançament de l’estructura. 

 

 

 
  

Pressupost 2022 
ve de la pàgina anterior 
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CONSELL DIRECTIU: 

President:  
Mario Urrea, Alcalde de Torrebesses 

Vicepresidenta: 
Carme Ferrer, Alcaldessa de Senan 

Secretari: 
Cesc Salamé, regidor de Copons 

Tresorer: 
Artur Miró, Alcalde de Vilanova de Prades 

Vicepresidents territorials 

Nord-oriental (Alt i Baix Empordà i Gironès) 
Xavi Camps, Alcalde Palau de Sta. Eulàlia 

Nord-est (Pla Estany, Garrotxa i Selva) 
Oriol Serrà, Alc. St Miquel de Campmajor 

Anoia, Alt i Baix Penedès 
Gumer Parcerisas. Alcalde d’Argençola 

Solsonès 
Joan Solà, Alcalde de Riner 

Alt i Baix Camp, Conca Barberà i Tarragonès 
Carme Ferrer, Alcaldessa de Senan 

Bages i la Segarra 
Montse Isern, Regidora d’Aguilar de Segarra 

Segrià 
Jordi Tarragó, Alcalde d’Almatret 

Pallars Jussà, Pallars Subirà i Aran 
Jordi Navarra, Alc. St Esteve de la Sarga 

Osona i Ripollès 
Joan Mel Claveria, Alcalde d’Espinelves 

Terres de l’Ebre 
Gemma Carim, Alcaldessa de Vinebre 

Les Garrigues 
Sisco Esquerda, Alcalde de Granyera 

La Noguera 
Eloi Bergós, Alcalde de Penelles 

Moianès 
Salvador Tressera, Alcalde de ‘Estany 

Terra Alta i Priorat 
Joaquim Miralles, Alcalde d’Arnes 

I tots els membres del Consell Assessor 
 

 

 

CONSELL ASSESSOR: 

Presidència Col·legiada: 

Maria Crehuet, ex-alcaldessa d’Ordis, i ex-
presidenta de MdC 

M.Carme Freixa, ex-alcaldessa de Vallfogona 
de Ripollès i ex-presidenta de MdC 

Núria Albà, ex-alcaldessa de Senan 

Marcel Colell, ex-regidor de Pinós 

Josep Pijoan, ex-alcalde de Pira, ex-president 
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

Membres 

Toni Lloret, ex alcalde d’Argençola, ex-
president de MdC 

Ann Gyles, ex-alcaldessa d’Alfès i ex 
Presidenta Adjunta de MdC 

Lluís Soler, ex-regidor de Senan 

Enric Ametller, ex-alcalde de Montmaneu 

Ramon Tort, ex-regidor de Conesa 

Joan Purtí, ex-regidor de l’Estany

L’ estructura de l’associació 

RESPONSABLES SECTORIALS 

Energia i Transició energètica 
Maria Crehuet - energia@micropobles.cat  

Joventut, Emprenedoria i Habitatge 
Sebastià Mata - joventut@micropobles.car   

Turisme, Cultura i Patrimoni 
Joan Solà - cultura@micropobles.cat 

Mobilitat i Comunicacions 
Carme Freixa - mobilitat@micropobles.cat  

Acció Social 
Xavi Camps - acciosocial@micropobles.cat  

Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat  
Carme Ferrer - territori@micropobles.cat  

Repoblament i Desenvolupament Rural  
Mario Urrea - desenvolupament@micropobles.cat   

Agricultura  
Oriol Serrà – alcaldiasantmiquel@gmail.com 

Comunicació 
Eva Gómez Colell - premsa@micropobles.cat 

RESPONSABLES SECTORIALS 

Energia i Transició energètica 
Maria Crehuet - energia@micropobles.cat  

Joventut, Emprenedoria i Habitatge 
Sebastià Mata - joventut@micropobles.car   

Turisme, Cultura i Patrimoni 
Joan Solà - cultura@micropobles.cat 

Mobilitat i Comunicacions 
Carme Freixa - mobilitat@micropobles.cat  

Acció Social 
Xavi Camps - acciosocial@micropobles.cat  

Territori, Medi Ambient i Sostenibilitat  
Carme Ferrer - territori@micropobles.cat  

Repoblament i Desenvolupament Rural  
Mario Urrea - desenvolupament@micropobles.cat   

Agricultura  
Oriol Serrà – agricultura@micropobles.cat 

Comunicació 
Eva Gómez Colell - premsa@micropobles.cat 

Educació 
Montse Isern – educacio@micropobles.cat 

 



 

 
'LA COMUNITAT DELS MICROPOBLES” El butlletí de l'Associació de Micropobles de Catalunya 

 

micropobles Pàgina 20

 
 

 
 
    
 
 
 
 

La Covid-19 ha despertat l'interès per anar 
a viure a poble. Una oportunitat per frenar el 
despoblament i reequilibrar el territori. Per 
tal d'aprofitar aquest interès pel món rural, a 
les xarxes nasquè Repoblem, una iniciativa 
per connectar persones que busquen poble 
amb pobles que busquen persones, que en 
pocs mesos ha assolit milers de seguidors. 
Però, qui són aquestes persones i com són 
aquests pobles? I quin es l'abast del 
despoblament a Catalunya?  

REPOBLEM. L'ANY QUE VAM TORNAR 
AL POBLE _ÉS UN RECORREGUT PER 
CONÈIXER REPOBLADORS. DES DELS 
MÉS RECENTS, QUE S'HI HAN 
ESTABLERT DURANT LA PANDÈMIA, 
FINS ALS QUE JA FA ANYS QUE HI 
ARRELEN I CREEN ELS SEUS 
PROJECTES DE VIDA.  

Però, per entendre cap on van aquests 
repobladors, cal fer, també, una mirada cap 
a aquest món rural que s'ha anat 
despoblant. De la mà dels qui estan al 
capdavant dels ajuntaments i de les 
persones que viuen en aquests 
micropobles, ens aproximarem a les seves 
visions, problemàtiques i reptes de futur. 

Toni Lloret Ortinez(1983). Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona (UB), treballa 
com a conservador al Museu Molí Paperer de Capellades. A l’agost de 2020 crea a les xarxes 
la iniciativa Repoblem, per contribuir a frenar el despoblament i reequilibrar el territori. Ha 
participat en diversos fòrums i jornades sobre repoblament i món rural. També ha escrit 
diversos llibres infantils publicats per Cossetània Edicions.  

       

Si voleu estar al dia de l’equilibri territorial a  
      Catalunya, podeu adquirir el llibre per internet  

i seguir  “repoblem”  a les xarxes   
 

                     
    

     
      

Repoblem @repoblem 
Frenem el despoblament a Catalunya.  
Busquem persones amb ganes d’omplir de vida els pobles, i pobles amb ganes  d’omplir-
se de gent. repoblem@gmail.com 

 

 


