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Oportunitat 500 és un projecte pioner impulsat per l’Associació de Micropobles de Catalunya,
el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya. En el marc del Programa del SOC de suport a la implementació
de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya
(SOC– MICROMUNICIPIS), Oportunitat 500 promou l’acollida i l’arrelament de persones
migrades i refugiades en micropobles de Catalunya per aconseguir el seu establiment
sostenible i arrelament progressiu al territori, amb el propòsit que aquestes triïn els
micropobles com una opció de vida. 

El programa, finançat pel SOC, comprèn dues fases de desplegament: el contracte i la
formació de les persones acollides i l'acompanyament de les persones acollides i dels
ajuntaments. Actualment, 28 persones migrades i refugiades estan treballant i vivint  a 24
micropobles d’arreu de Catalunya en el marc d'aquest programa.  
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El programa Oportunitat 500 arriba 
a 24 micropobles de Catalunya
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Ara ja podem dir que Micropobles està
conformada pels municipis fins a 1.000 habitants
de Catalunya, les diputacions i consells comarcals
que vulguin ser-hi. Després d’un llarg procés que
ha passat per assemblea i per plens dels
ajuntaments, ja tenim els estatuts validats i
registrats per la Generalitat de Catalunya i obrim
una nova etapa en la que seguirem creixent. 

Des de la junta som conscients de la diferència
entre un municipi de 100 habitants i un de 999,
per això volem que l'associació doni veu a tots,
siguin de la grandària que siguin. D’una altra
manera, cauríem en l'error d'acabar essent la veu
del més gran i el món rural necessita donar veu a
tots i cadascun dels municipis que el conformen,
siguin grans o petits.

És per això que d'acord amb els nous estatuts, a
la junta hi haurà d'estar representada la diversitat
dels municipis de Catalunya, sense excloure cap
franja de població, doncs tothom ha de poder fer
sentir la seva veu.

Són molts els municipis de 500 a 1000 habitants
que ens demanaven formar part de Micropobles.
Molts tenen la sensació de no estar representats,
malgrat compartir problemàtiques molt similars;
potser no tant en l'àmbit d'organització però si en
la manca de recursos, en la pèrdua de població i
en la complexitat de gestió del seu municipi.

Benvinguts a Micropobles

Mario Urrea
President de MdC
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Aquests són alguns dels motius pels quals hem
ampliat la base de l’Associació. Aquesta
ampliació comportarà un increment de població
associada, passant de 80.000 a 200.000
habitants, que representen el 2,86% de la
població de Catalunya. Passem a gestionar més
del 50% del territori i som 487 municipis dels 947
que té Catalunya, el 51,5% dels ajuntaments.
Creiem que aquest és un pas molt important per
incrementar la nostra força davant les
administracions supramunicipals.

Totes aquestes variacions han estat recollides en
els Estatuts i el Reglament de Règim Intern de la
nostra entitat. Incloent aquest canvi als
documents que regulen el funcionament de
Micropobles, assegurem disposar de l’agilitat
necessària per poder adaptar la gestió a les
noves realitats que van sorgint.

Encetem ara una nova etapa i aquesta, com totes
les novetats, està plena d’incerteses però ho fem
amb la convicció que és el millor per l’Associació.
Ho encarem amb les ganes i la il·lusió renovada
per tirar-ho endavant perquè la tasca s’ho val. El
nostre veïnat s’ho mereix i, ara més que mai, cal
fer sentir la nostra veu per aconseguir les
mateixes oportunitats per a tots.



Complementàriament, des de Micropobles s’està implementant el programa de mentoria, que permet fer
un acompanyament des del voluntariat per part de veïnes i veïns a les persones acollides. A través del
programa s’impulsarà la creació d’iniciatives i projectes propis al territori, ja que es parteix de la idea que
el territori és sobirà i responsable de les seves accions. D’aquesta manera, el territori imaginarà,
implementarà i emprendrà projectes concrets vinculats a Oportunitat 500.

Cada poble participant del projecte ofereix un espai de trobada, un entorn acollidor i amable, un
ajuntament amb iniciativa en l’impuls del projecte i un veïnat disposat a generar un ambient de familiaritat
que abraci les persones arribades. La intenció del projecte és que aquesta situació generi l’arrelament de
les famílies acabades d’arribar i la seva implicació en el municipi.

El programa ofereix una oportunitat de vida alhora que impulsa que els micropobles tinguin una veu en
l’acollida, generant els seus propis projectes. Els micropobles ens volem posicionar en l’acollida de
persones migrades i refugiades. Fins ara, tota l’acollida s’ha centralitzat en capitals de província, i des
dels micropobles, o fins i tot del món rural català, volem construir una veu pròpia col·lectiva i amplificar-ne
el so en aquesta acollida. Actualment, ens trobem en un punt on, des de diferents departaments de la
Generalitat de Catalunya, es vol posar focus i escoltar al món rural. Els micropobles de Catalunya volem
generar processos col·lectius i participatius on puguem escollir cap a on volem anar dins del nostre
territori, generant els nostres propis projectes.

Les persones participants d'aquest projecte han seguit un procés de sensibilització que ha tingut una
durada de dos mesos. En aquest procés, acompanyat per l'Associació de Micropobles de Catalunya, les
persones prenien decisions que fomentaven la seva autonomia amb l'objectiu de veure els micropobles
com una opció de vida. 

Oportunitat 500, una opció de vida

MICROPOBLES    4



En aquest procés se'ls ha explicat què és
Catalunya i què són els micropobles, i finalment
han pres la decisió de desplaçar-se.  Actualment,
aquestes persones disposen d’un contracte a
temps complet durant un any en l’Ajuntament del
municipi, compten amb formació transversal i de
l’acompanyament per part de cinc tècnics i
tècniques de seguiment des de l’Associació de
Micropobles de Catalunya.

A dia d'avui, 28 famílies han iniciat els seus
projectes de vida a 24 micropobles de diferents
punts de Catalunya. 28 projectes que suposen una
oportunitat per aquestes famílies i, a la vegada,
per al territori. Des de Micropobles creiem
fermament en l'impacte dinamitzador i
enriquidor d'aquest projecte per al món rural.
Una oportunitat per al coneixement mutu, el
repoblament i l'impuls per a moltes escoles
rurals i la vida als micropobles. 
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Amb el finançament de:



La primera Fira de Micropobles de Catalunya reuneix 
a més d’un miler de persones a l’Estany
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Des de l'Associació de Micropobles de Catalunya hem impulsat la primera Fira de Micropobles sota el
lema Som batec rural amb l’objectiu de mostrar la diversitat de les poblacions de menys de mil
habitants de Catalunya i apropar aquesta realitat a la ciutadania. Una quinzena d’ajuntaments han
participat d’aquesta primera edició i han pogut presentar-hi els seus projectes en matèria d’habitatge,
educació, oferta cultural, catàleg patrimonial, activitat turística, econòmica i productes locals.
Fem una valoració molt positiva d’aquest primera edició, que va reunir a més de 1.200 persones a
L’Estany al llarg de tot el matí.
 
La Fira de Micropobles acollia també l’entrega dels premis dels Jocs Florals Rurals organitzats amb
Productors Catalans i que van recaure en David Zamora i Lucía Barbecho en prosa i poesia infantil,
respectivament; Olga Schlüter en la categoria de prosa adults i Carles Jardí i Isabel Gestí en poesia
d’adults. 



En el marc de la fira es va presentar el llibre L’altre món rural de Joan Nogué i Rosa Cerarols i es va
fer un tast d’oli d’oliva verge extra de Torrebesses i un tast d’embotits de Planoles. Almatret hi va
presentar el centre Almia d’experimentació en energies renovables i Agullana hi va mostrar el projecte
Brasa&talent, 5è guanyador del 3r Concurs Innovació en Tecnologia Agrària i Alimentària 2021 de la
Universitat de Girona. L’Estany, per la seva banda, hi va portar  un selector de xais fet en impressió
digital per alumnes de l'Institut Moianès i l'Entitat Steam4all. 

Finalment, des de Torrebesses es presentava un recurs de realitat virtual per a la construcció de
cabanes i murs de pedra seca. Un concert del duet The Cover Land amb el Festival Itinera i un
vermut ofert pel Consorci del Moianès i l'Ajuntament de Planoles cloien la jornada que va servir per
mostrar la realitat i diversitat dels micropobles de casa nostra.
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Amb el suport i el finançament de:



Coordinació general de Micropobles
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Des del dia 1 de juliol de 2022, i per decisió de la
Junta de MdC, treballo com a coordinador general
de l’entitat. En aquest mesos, la feina s’ha fet en
col·laboració amb la Secretaria, que és qui duia a
terme moltes d’aquestes funcions fins ara. Per a
sintetitzar la tasca de la Coordinació General
podem dir que ha suposat donar servei a l‘entitat
en tres àmbits:

Primer, tasques que podríem anomenar
d'administració de l’entitat. Som una associació
que treballa sobretot digitalment i això comporta
haver de fer molta tramitació amb suport
electrònic i ha calgut accelerar alguns processos
i buscar eines que no teníem. També ha suposat
dotar-nos d’alguns recursos que fins ara no eren
operatius (com registres de dedicació, de
contractes o de retribucions). Mentre hem estat
una organització amb una sola persona
contractada laboralment, semblava que no eren
necessaris.

Però avui som sis persones en la nòmina de
Micropobles. Ha calgut també dur a terme la
contractació d'aquestes persones  i que la Junta
acordés criteris de gestió d’aquest personal.
També ha calgut preparar la justificació de
subvencions, que atès l’import i complexitat
d’algunes d’aquestes, serà una feina important.
Per aquesta raó, hem treballat també per a dotar
MdC d’un sistema digital de gestió de despesa,
comptabilitat i de documents que ens faciliti
aquesta tasca. A més des de la Coordinació es
duen a terme els procediments de contractació,
es redacten convenis i contractes, es fa el
seguiment del registre d’entrades i es dona suport
a Secretaria per a executar els acords de Junta,
Consells Directius i Assemblees. 

En segon lloc ha calgut desplegar tasques
relatives a la comunicació, decidint com activar
xarxes socials, organitzar un sistema de
comunicació interna de l'asscociació i, sobretot,               

refer el web que havia quedat un tant obsolet.
Això ha comportat també l'actualització del logotip
de Micropobles. 

En tercer lloc, des de coordinació es duen a terme
tasques que podem anomenar de suport a Junta
i a les sectorials. Es tracta d’aportar el suport
logístic a actuacions com la celebració de la Fira
de Micropobles o la presència a la Fira de Sant
Miquel, de coordinar amb cada amfitrió les taules
rodones que la Sectorial de Món Rural organitza
sobre sobirania alimentària, redactar sol·licituds
de subvenció com la que hem fet per a Itinera i el
cicle de cinema en valors de Girona o ajudar en el
desplegament de Lomicromicrofest. També
suposa fer el seguiment de les iniciatives
legislatives del govern que a criteri de la Junta
afectin els Micropobles , la redacció de propostes
de posicionament de l’associació i la participació
en determinats grups de treball.

En definitiva, les tasques de la coordinació
consisteixen en fer fàcil el desplegament de les
actuacions que, tant la Junta com les sectorials,
acorden dur a terme. 

Joan Pluma
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Des de juliol d’enguany, Micropobles ha incorporat els serveis de la professional de la comunicació
Mònica Carrasco, per a que es pugui dedicar a l'elaboració dels continguts per a xarxes, notes i
dossiers de premsa i per a facilitar la comunicació interna. La seva funció es dur a terme l’execució
de la programació, la relació amb els mitjans i la coordinació de les accions amb altres institucions.

Hem creat un grup de treball de comunicació integrat per secretaria, coordinació i la Mònica, que es
reuneix setmanalment amb la missió de programar accions, fer una definició general dels missatges
a comunicar i identificar els canals i les dates de publicació més adients.

Aquest grup treballa també la renovació del web de MdC, que ha suposat crear una nova estructura
de continguts i un canvi del sistema de programació, de manera que permeti gestionar la publicació
de continguts de manera més àgil. S'han redactat també tots els nous continguts. El projecte inclou
haver treballat amb Sara Boldú, que ens ha permès emprar imatges seves del projecte Els artistes
van amb tractor. A més, el projecte ha suposat una redefinició d’estil del logotip de MdC per a
actualitzar-lo i fer-lo més usable per a entorns digitals.

Comunicació



Institucional: Presidència, Economia i Hisenda i Acció Exterior i Unió
Europea. 
Coordinada per Mario Urrea, presidencia@micropobles.cat

Atenció a les Persones: Drets Socials, Salut, Igualtat i Feminismes, Educació
i Recerca i Universitats. 
Coordinada per Xavier Camps,  acciosocial@micropobles.cat

Progrés Social: Empresa i Treball i Cultura. 
Coordinada per Joan Solà,  vicepresidencia@micropobles.cat

Territori: Territori, Interior i Justícia, Drets i Memòria. 
Coordinada per Carme Ferrer, territori@micropobles.cat

Món Rural: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  
Coordinada per Oriol Serrà, agricultura@micropobles.cat

En els darrers mesos s’ha actualitzat el sistema d’organització de les sectorials de l’Associació de
Micropobles establint-ne cinc de diferenciades. Cada una d’elles compta amb una persona que la
coordina i integra i s’hi estableixen com a àmbits de treball, els d’actuació de diferents conselleries del
govern. 

Cada sectorial organitza els treballs a partir de la iniciativa de la persona que la coordina i integra les
persones que fins ara han actuat com a responsables de temes com l’habitatge, polítiques de joventut
i educació. Els temes relatius a Interior i Justícia, Drets i Memòria les coordina el President de MdC,
Mario Urrea. Qualsevol persona pot participar en els treballs de les sectorials i només cal que ho faci
avinent a cada persona coordinadora per a que pugui integrar-la en els circuïts d’informació i presa de
decisions de la sectorial.

Us detallem les cinc sectorials en funcionament i la persona de referència per cada una d’elles:
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A continuació, trobareu detallada la tasca de cada una d'elles en els darrers mesos. Una feina que
ha permès el creixement i la consolidació de Micropobles. 

Nova organització de les sectorials de MdC
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Sectorial d'atenció a les persones

La sectorial d’atenció a les persones treballa en
diversos àmbits: educació, salut, acció social i
habitatge. A continuació us presentem les
principals tasques fetes en aquests camps.

En matèria d’educació es fa el seguiment i les
possibles incidències de la decisió de crear 52
noves escoles bressols rurals a Catalunya i un
recull de les incidències de l'inici de curs 2022-
2023. Es participa en les comissions mixtes del
departament i en el Consell escolar de Catalunya
per tal de poder incidir en les decisions
fonamentals que afecten al món educatiu i
poder-lo singularitzar als micropobles. Pel que
fa a l’educació superior, es treballa amb UOC i
IOC per generar oportunitats formatives als
micropobles. En l’àmbit de la prospectiva, ARCA
impulsa una reflexió sobre l’escola rural en la
que es participa activament.

Pel que respecta la salut, s'ha programat una
reunió de treball amb el Departament de Salut
ajornada per raons d'agenda. Una trobada per
tractar temes com la gestió i tractament de les
dades associades a salut, l'atenció al territori, la
situació dels consultoris locals i la creació d'un
grup de treball per fer seguiment dels temes que
afecten a la salut del habitants dels micropobles.
Es participa també en el Pacte Nacional per la
Salut Mental, per tal d’establir estratègies
transversals i singularitzades a Micropobles.

En matèria d’acció social, s’ha posat en marxa el
programa Oportunitat 500, s'ha promogut un
projecte pilot a Girona contra les violències
masclistes, i s’ha participat en l’acord marc 2022-
2025 sobre polítiques de promoció de la igualtat i
els feminismes. Cal dir que a partir de l'acció
negociadora de MdC s'ha assolit que els consells
comarcals tinguin el 100% del finançament de les
accions i que per a rebre'l sigui preceptiu donar
una informació adequada a tots els municipis. I es
participa en el consell nacional LGTBIQ+ i amb la
Secretaria d'Igualtats s’ha iniciat l’establiment de
programes compartits.

Pel que fa habitatge s’han identificat temes
controvertits en matèria d'urbanisme per a
traslladar-los a la Comissió d’urbanisme de
Catalunya i s’ha traslladat a AHC la decepció que
han suposat la convocatòria de bases d'ajudes a
la rehabilitació.

En l’àmbit de joventut el treball ha estat de forma
compartida amb Munixic. S'ha participat en el
congrès nacional de joventut, s'ha comparegut a
la comissió de joventut del parlament, s'ha dut a
terme dues reunions de treball amb el director
general de joventut i s'ha fet el disseny de la
figura de tècnica rural per a la dinamització dels
grups juvenils.

Com a actuació transversal, cal assenyalar que
s’ha dut a terme el diagnòstic sobre les
Estratègies per al desenvolupament local
sostenible i la creació d’ocupació als
micropobles de Catalunya i s’han definit les
accions necessàries per al seu desplegament.

Xavier Camps
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Sectorial de món rural

Aquests darrers temps ens hem adonat que el
tema de l’agricultura quedava molt lligat, o més
ben dit, condicionat per la transició energètica i
la instal·lació de centrals de captació d’energia. 

Aquest tipus d'instal·lacions necessiten territori i
les grans empreses busquen, per comoditat i
facilitat, terrenys plans i accessibles que fan  que
els agrícoles siguin els idonis. Donat també que la
Generalitat ha agrupat en un únic departament
d’Acció Climàtica aquestes dues temàtiques, ens
va semblar oportú unir les dues sectorials i des de
Món Rural ens ocupem dels temes agraris i
energètics, vetllant perquè l'autosuficiència
energètica no ens destaroti l’autosuficiència
alimentària.

Un dels temes que s’han treballat és el de
l’alimentació dels infants a les escoles dels
micropobles. Per això es va encarregar un estudi a
Arran de Terra SCCL per tal de saber qui i com es
gestiona cada un dels menjadors i si se serveix
un aliment ecològic i de proximitat, alhora que
demanàvem dades sobre la satisfacció del servei i
quines millores es poden introduir.

Comptem amb un grup de treball sobre les
immatriculacions que va fer l'església d’ermites, 

parròquies, cementiris, etc. del qual també formen
part l’ACM, la FMC, Unió de pagesos i Consell
Comarcal del Solsonès. El debat sobre aquest
tema encara està obert i serà un procés llarg i lent
però continuarem amb la tasca. 

Barcelona ha estat enguany Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible i, atès que l’alimentació no
la produeixen a la capital, els micropobles hi hem
tingut un paper important. De la nostra participació
n'ha sortit l’exposició itinerant “Els artistes van
amb tractor” de l’artista Sara Boldú, amb
precioses fotografies aèries fetes amb dron. A
més, hem impulsat quatre taules rodones a les
quatre demarcacions, juntament amb les quatre
diputacions, que s’han celebrat en el marc de
quatre fires agrícoles: la de Sant Miquel a Lleida,
la de Sant Narcís a Girona, la de l’Oli a Reus, i
l’Avícola del Prat del Llobregat.

S’ha format part també de la Taula de Diàleg
Social de les Energies Renovables, organitzada
per l'Institut Català d'Energia (ICAEN), sense
oblidar les taules de la qualitat de l’aire, i la de la
intersectorial forestal. 

Des de Micropobles hem participat en l’elaboració
de l’aplicació “som comunitat energètica”
elaborada per l'Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC) i presentada a Caldes de
Montbui (https://somcomunitatenergetica.cat/).
També amb l'IREC, s’ha col·laborat en l’exposició
itinerant: “Gara, l’energia que ens envolta” que
s’ha organitzat en viles més grans per qüestió
d’optimització, però que ha estat possible via un
micropoble. De moment s’ha fet a l’Espluga del
Francolí, via Senan, a Moià, via L’Estany, i a Olius
via Riner. També hem fet propostes per a les
bases reguladores de subvencions per mitigació
del canvi climàtics i s’està participant en la
redacció dels estatuts de l’Agència de la Natura de
Catalunya (ANACAT).

https://somcomunitatenergetica.cat/
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Convidats per l’empresa GazMaison, hem tingut l’oportunitat de fer una visita al sud de França, en
una masia amb casa rural prop d’Elna, per veure el funcionament d’un digestor de residus orgànics
casolans per a la producció de gas metà per a cuina. 

També hem participat en un grapat de taules rodones, fòrums i debats diversos al llarg i ample de
tot Catalunya, però l’espai d’aquest butlletí no es suficient per fer tota la llista... 

Per acabar l’any, des de la sectorial s’ha gestionat, amb el suport de la sectorial de Cultura, la 1ª
Fira de Micropobles a l’Estany, amb un èxit considerable que en promet la continuïtat.

Oriol Serrà i Maria Crehuet
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Sectorial de progrés social

A dia d’avui l’Associació de Micropobles es troba
en un dels moments de més expansió des de la
seva fundació, cosa que ens fa sentir orgullosos.
Creiem que estem en la línia correcta, seguint el
llegat de la gran feina que han dut a terme els
nostres predecessors, a la qual hem donat
continuïtat, també en l’àmbit cultural. 

Algú es podria preguntar el perquè de tot això. Si
algú s’ho pregunta es perquè no m’he explicat
prou bé. Repeteixo: volem anar molt més enllà! I
anar més enllà és entendre que els micropobles
son una part imprescindible per mantenir un País
amb igualtat de drets i oportunitats, també
culturalment parlant. Seguir avançant depèn en
bona part de nosaltres, dels micropobles de
Catalunya. Però per poder fer-ho cal creure en
nosaltres mateixos, sumar esforços i ser capaços
de canalitzar-los de forma conjunta. La unió fa la
força. Serà d’aquesta manera, i no d’una altra, que
assolirem tots els objectius que ens plantegem!

“La cultura és la memòria del poble, la
consciència col·lectiva de la continuïtat
històrica, la manera de pensar i de viure”.
Milan Kundera, novel·lista i escriptor txec.

Unes paraules que es veuen reflectides en la
forma de fer i de ser de l’Associació de
Micropobles de Catalunya. Una associació al
servei dels municipis, un moviment que vol
preservar la cultura, la vol apropar a tots els
micropobles del País, la vol fer accessible a
tothom i vol que sigui una palanca
transformadora envers uns territoris que volem
ben vius en tots els sentits, també des del punt de
vista cultural. Un concert, un acte popular, una
trobada de veïns o una exposició és certament
una activitat cultural o tradicional, però no només
és això. Va molt més enllà! I aquest és clarament
el plantejament de l’associació, com el de totes i
tots els organitzadors de les diferents activitats
culturals que oferim, avançar en un camí que ens
ha de portar molt més enllà.

Parlem d’unes activitats i serveis ja consolidats,
d’una banda, i d’altres que es troben en camí de
fer-ho, de l’altra. El magnífic Festival Itinera,
l’exposició “Un món en pau, un art en llibertat” de
l’associació per a les Nacions Unides (en
itinerància pel territori), els Jocs Florals Rurals, el
microteatre o la Fira dels Micropobles són
alguns exemples clars de propostes ben
encarrilades, a les quals s’afegiran molts altres
projectes que s’estan gestant actualment des de
l’àmbit més cultural de l’associació. 

Per altra banda, l’Associació de Micropobles de
Catalunya, ha assumit enguany l’organització de
la Setmana de la Pedra Seca. Una iniciativa que
agrupa activitats arreu del territori amb l'objectiu
de fer visible i donar valor al patrimoni de pedra
seca, el seu ofici i tècnica; així com al teixit
d'entitats, col·lectius i persones voluntàries en què
se sustenta el coneixement, la divulgació i el
manteniment de la pedra seca. La 3a edició ha
aplegat la xifra rècord de 121 activitats.

Joan Solà
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Sectorial de territori

Pel que fa a l’erradicació de les cobertes de
fibrociment, molts POUM obliguen a substituir el
fibrociment per teula, però les estructures no
aguanten i els propietaris no poden suportar el
cost i no ho canvien. Des de Micropobles es
treballa per a que donin més ajudes per canviar
les teulades i per a simplificar els processos de
modificació dels POUM per poder canviar-lo per
altre materials que, a més, permetin la instal·lació
de plaques solars. 

Pel que fa a les actuacions en matèria d’Interior,
podem posar de relleu que es va fer una xerrada
amb municipis de Girona per a la presentació dels
serveis que ofereixen els Mossos d’Esquadra,i que
estem a espera que l'institut de Seguretat Pública
de Catalunya digui a terme un Curs de vigilant
municipal dirigit a micropobles. 

En tercer lloc, s’ha acordat crear un grup de treball
entre ajuntaments i mossos a la vegueria de la
Catalunya Central per tal d’identificar possibles a
accions en matèria de seguretat adaptades a les
condicions dels micropobles i a les possibilitats del
cos en aquesta regió. 

La sectorial ha elaborat les observacions que des
de MdC s'han fet al procés participatiu organitzat
per la Generalitat de Catalunya al voltant de la
redacció de les noves directrius nacionals de
mobilitat, per tal que es tinguin en compte les
necessitats dels micropobles en aquesta matèria. 

També es va dur a terme una reunió sobre la
futura llei de muntanya i es va redactar la posició
sobre aquesta llei. El govern prepara un
avantprojecte de llei de muntanya i MdC ha fet
arribar a les persones responsables de la seva
redacció, que cal assegurar que el text s'ajusti a
les especificitats dels micropobles i s’ha treballat
un document d'observacions que es presentà a la
plataforma Participa.gencat on es fixa la nostra
posició al respecte.
 
Es va preparar una jornada participativa amb
urbanisme prevista pel dia 8 d'octubre a l'Estany
amb el títol: “Repensem l’urbanisme al món rural”.
Era una jornada oberta a tots els micropobles
interessats en debatre amb el Director General
d'Urbanisme al voltant dels elements que, des
d'aquest àmbit, es puguin desplegar per facilitar el
desenvolupament de les activitats als micropobles.
Els canvis en el govern de la Generalitat van fer
que calgués ajornar-la.  Per altra banda, es
continua participant en les reunions de la Comissió
de seguiment del PDU de Càmpings.

Pel que fa al procés de redacció de l’Agenda
Estratègica del Pirineu, des del departament de
territori se’ns fa avinent que compten amb
Micropobles perquè formem part de les taules de
treball, i fins i tot que s'estudiï la possibilitat de fer
reunions territorialitzades. L'àmbit de l'agenda la
vegueria de l’Alt Pirineu, Solsonès, Berguedà i
Ripollès.

Carme Ferrer



En el decurs d’aquest any, el debat sobre
l'Estatut dels Municipis Rurals ha estat un dels
elements centrals de treball S'ha posat en
funcionament el grup de treball que ha
d'identificar els elements centrals d'aquest
projecte normatiu en matèria de simplificació
administrativa, de sistemes per garantir la
prestació de serveis i el finançament de les
activitats, serveis i l'exercici de competències
dels micropobles. En aquest àmbit del treball en
matèria de govern local, s'ha constituit el Consell
Català de Municipis Rurals, un òrgan
d'assessorament del Govern en matèria de règim
local i de participació i proposta en els àmbits que
afectin els municipis rurals, entenent com a tals
els municipis de Catalunya amb una població
inferior a 2.000 habitants. 10 dels seus 18
representants locals són alcaldes i alcaldesses de
municipis de menys de 500 habitats, 6 ho són de
pobles de fins a mil i 2 de fins a 2.000.

L’aprovació i el desplegament de l’Agenda Rural
han suposat també una dedicació especial per
part de la presidència i s'ha treballat  des de la
Sectorial de territori. Ha suposat participar en els
òrgans que la promouen impulsar mocions als
ajuntaments i divulgar operacions connexes com
és l’edició de l’Atles del Món Rural. Connectat
amb aquest procés, s'ha pogut participar també
en l’aprovació de l’agenda urbana de Catalunya
i l’aliança Catalunya 2030.
 
També es participa en el grup de treball de bon
Govern de Catalunya, que analitza com aplicar
els plans d'integritat als ens locals, com han de
ser els canals de denúncia que cal crear, la
institucionalització del Codi ètic del servei públic i
l'actualització del Codi de Conducta dels alts
càrrecs dels ens locals. 

Es participa també en el Pacte Nacional per la
Justícia on defensem la funció de mediació que
fan els Jutges de Pau per tal d’assegurar que
serveis com aquest no es perdin als micropobles.
 
Hem particpat, a més, en el Pla de Salut de
Catalunya, on volem assegurar que es garanteixi
un desplegament del sistema de salut al país que
tingui present les particularitats dels Micropobles i
les especificitats dels territoris amb menys
densitat de població de Catalunya.

Amb aquestes accions es pot veure de quina
manera es va construint una estructura de
relacions que ajuda a fer més present la
problemàtica dels municipis associats i a posar de
relleu la necessitats d’adequar totes les
polítiques públiques a la població d’aquestes
zones i a les dimensions i capacitats de les
institucions que la representen. 
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Sectorial d'acció institucional

Mario  Urrea



L'economia de l'Associació

1.Per 2023 es preveu un increment de 40 socis del tram de 500 a 1.000 habitants.
2.El 2022 només s’ha adherit una Diputació. El 2023 hi seran totes quatre.
3.Son els imports elegibles a les subvencions que no cal documentar i que s’entenen com dedicació
de l’estructura per a la correcta execució dels projectes subvencionats.

Per l’externalització de la comunicació: xarxes, web, premsa, etc.
Per l’organització d’Assemblees i Consells directius
Per protocol
Per campanyes per captar nous socis

1.El 2023 es preveu la contractació d’una persona administrativa a mitja jornada per la gestió del
SetDiBa, el programari de la Diputació de Barcelona per a gestionar: registres d’entrada i sortida,
compatibilitat (sicalwin), gestor d’expedients, gestió laboral (epsylon) i signatura dels documents
(Firmadoc). També inclou la revisió salarial de la posició de Coordinació.
2.Tal i com es va acordar en Juntes anteriors el 2023 es preveu l’abonament de dietes i despeses
de desplaçament als membres representants de l’Associació i la contractació de d’assegurances:
Accident laboral i responsabilitat civil.
3.Increments del 2023: 

4.Vist el creixement que ha tingut el pressupost en cost de serveis digitals, s’ha creat un capítol
específic per conèixer millor el detall d’aquesta despesa, en el que es contemplen despeses no
particularitzades encara, en previsió de la posta en marxa de SetDiBa, de la millora del servidor de
correu i d’altres millores possibles en aquests serveis.
5.Aquest capítol contempla les amortitzacions de les inversions i el fons de contingència per a
emergències o despeses sobrevingudes.

Ingressos i despeses corrents
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1.Patrocini i Ingressos extraordinaris. Aquestes dues partides i parta de la Generalitat corresponent
als ingressos per al Festival Itinera si se’ns concedeix la subvenció dels Fons Next Generation. 
2.Diputacions. Les Diputacions s’han compromès a fer aquestes aportacions per 2023.

Els projectes i les activitats impulsades per MdC estan agrupats per sectorials. Destacar el capítol
MicropoblesCat que no correspon a cap sectorial sinó a projectes globals de MdC com per exemple,
el WEB, el Pla Estratègic i la Fira de Sant Miquel a Lleida recollits al 2022.
Atès que encara estem preparant i projectant les activitats per a 2023 es reserven 70.000,00 € de
finançament provinents de Diputacions (40.000,00 €) i de Presidència (30.000,00 €).

Ingressos i despeses de projectes

Resultat de l'exercici



#SomMicropoble   #SomBatecRural

B U T L L E T Í  D E  L ' A S S O C I A C I Ó  D E  M I C R O P O B L E S  D E  C A T A L U N Y A  

Vaig a la ciutat
per guanyar-me la vida
però la perdo per les cantonades
l'ocell que tinc al pit
oblida les cançons
em gravo a la pell
perquè no se m'oblidi
que casa meva és entre muntanyes
udolant a la lluna
i florint entre els camps.

Extret de «Cau d'emboscada» d'Isabel Gestí Urpí,
Guanyadora «ex aequo» de la categoria Poesia (Adults)

dels Jocs Florals Rurals 2022


