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Assemblea general ordinària 
17 de desembre de 2022 a les 10.30 h a la sala del cine de L’Estany 
 
 
 

Ordre del dia 
 
  9.30 h  Lliurament d’acreditacions i documentació 
 
10.30 h   Constitució de la Mesa 
   Benvinguda de l’Il·lm. Alcalde de l’Estany el Sr. Salvador Tresserra 

Obertura de l’assemblea a càrrec de l’Hble. Consellera d’Igualtat i feminismes 
Sra. Tània Verge 
 

11.00 h   Proposta d’inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia 
1. Memòria d’activitats 2022 

   2. Memòria econòmica 2022 
   3. Pressupost 2023 
   4. Proposta de projectes per a 2023 
   5. Proposta d’endeutament (punt sobrevingut) 
   6. Precs i preguntes 
 
13.00 h   Conclusions a càrrec del President de l’entitat Sr. Mario Urrea 

Cloenda de l’assemblea a càrrec de l’Hble. Consellera d’Acció Climàtica, 
alimentació i agenda rural Sra. Teresa Jordà. 
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ASSISTENTS AMB DRET A VOT: 

REPRESENTANT MUNICIPI VOTS 

Salvador Tresserra L’Estany 1 
Mateu Comalrena de Sobregrau Gallifa 1 
Joan Pla i Coll  Osor  1 
Josep Ramon Mòdol Ratés Montoliu de Lleida 1 
Montserrat Isern i Vivancos  Aguilar de Segarra  1 
Jordi Tarragó Jové Almatret 1 
Xavi Camps Palau de Sta. Eulàlia 1 
Remei González Cachón  Sant Mateu de Bages  1 
Lali Surià Sabater  Vallfogona de Ripollès  1 
Artur Miró Vilanova de Prades 1 
Oriol Serrà Madriles Sant Miquel de Campmajor 1 
Eva Viñolas  Susqueda i Diputació de Girona  2 
Gumersind Parcerisas Serra Argençola 1 
Carme Ferrer Cervelló Senan 1 
Sebastià Mata  Maldà 1 
Mario Urrea Marsal Torrebesses 1 
 TOTAL VOTS 17 
 

ASSISTENTS CONVIDATS: 

ASSISTENT ENS/ENTITAT 
Sergi Panadès ACM 
Albert Puigvert ARCA 
Josep Oriol López Oportunitat 500 
Eugeni Canals Oportunitat 500 
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Proposta d’inclusió d’un nou punt de l’ordre del dia 

Cesc Salamé presenta a l’Assemblea la proposta d’inclusió a l’ordre del dia d’un nou punt: 

5è «Proposta d’endeutament». 

Intervencions: 

Cesc Salamé: Degut a les dificultats que tenim de tresoreria per les bestretes que arriben tard, per 
les justificacions que després arriben quan arriben, estem amb la necessitat de demanar algun 
producte de tresoreria, sigui pòlissa de crèdit, un crèdit pont, un préstec per poder fer front a 
aquests forats de tresoreria que es generen. Volíem sol·licitar a l’assemblea incloure aquest punt a 
l’ordre del dia, i després ja us presentaré, us explicarem en que consisteix això. 

No hi ha preguntes. 
VOTACIÓ: 
S’aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
Vots a favor:  17 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  0  



ASSEMBLEA GENERAL 
14 de desembre de 2022 | L’Estany 

Pàgina 4 de 37  

Associació de Micropobles de Catalunya | G-43946441| www.micropobles.cat | comunicacio@micropobles.cat 
Twitter: @Micropobles | Instagram: #micropobles | eBando: Micropobles Catalunya 

 
D’acord amb el dret d’informació establert a l’article 12 del RGPD i en base a l’article 11 de la LOPDGDD es facilita tota la informació de les seves dades personals: 

 Informació (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11687.18544) 

Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

  

1. Memòria d’activitats 2022 
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PRESIDÈNCIA I ACCIÓ INSTITUCIONAL 

Estatut dels Municipis Rurals 
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, sistemes per a garantir la prestació de 
serveis i el finançament de les activitats, serveis i exercici de competències dels micropobles. 
L’integren persones representants del Govern (Presidència,  Territori i DAACAR),  de les entitats 
municipalistes (MdC, FMC I ACM),el grup d’interessos ERR i els experts  redactors de la norma. 
Consell Català de Municipis Rurals 
S’ha aprovat el decret que posa en funcionament aquest 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. S'ha 
acordat amb FMC i ACM nomenar les 18 persones titulars d’alcaldies amb criteris de representació 
proporcional i equilibrada dels diversos territoris, de la població del municipi, la paritat de gènere i el 
manteniment de la proporció de la representació política resultant de les eleccions municipals. I el 
Consell va fer la seva sessió  de constitució i començarà a treballar.  
Altres actuacions de representació en l’àmbit de Presidència  

ü Reunió informativa sobre els treballadors interins als ens locals amb representant de les 
entitats municipalistes, Secretari de Funció Pública, el Secretari Governs Locals i Relacions 
amb l’Aran. 

ü Suport al Cànon de Residus de Catalunya 
ü S’ha celebrat una jornada de treball entre Micropobles i l’Associació Catalana de Municipis 

a Ulldemolins 
ü Adhesió a declaració de Montcada i Reixac per uns espais naturals propers als entorns 

urbans, sostenibles, saludables i resilients. 
ü Es va participar en la reunió dels municipis beneficiaris Prova Pilot Habitatge Mon Rural 
ü Es participa en les reunions  de la comissió interdepartamental sobre despoblament Rural 
ü Es participa en la presentació de l’Agenda Rural a Tora amb President de la Generalitat i la 

Consellera Acció Climàtica 
ü Es participa en l’edició i en l’acte de presentació de l’Atles del món rural 
ü Es participa en la taula del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025 
ü Es participa  en la recepció i reunió  de treball amb l’Associació de municipis i mancomunitats 

de la Catalunya Nord al Palau de la Generalitat, en la qual ens interessem per la representació 
dels interessos dels micropobles en el sistema institucional local francès. 

Moció sobre l’Impuls de l’Agenda Rural 
La moció promoguda entre altres per MdC, ha estat aprovada per 57 ajuntament, 1 consorci, 3 
consell comarcals i 1 diputació fins a la data. 
Pacte Nacional per a la Justícia 
S’ha constituït amb la participació de MdC tant en el Consell que el promou i desplega com en el 
grup de treball que tractarà les mesures alternatives a la Justícia, per a recollir i reforçar l’acció dels 
Jutjats de Pau, entre altres mesures. 
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Participació en l’aprovació de l’Agenda dels pobles i ciutats de Catalunya 2050 
L'agenda és una crida a les institucions, administracions i agents privats implicats per a centrar el 
focus de l’acció política en el desenvolupament urbà, que ha de ser el camp on es guanyarà o 
perdrà la batalla per al desenvolupament sostenible. Per aconseguir-ho, és necessària la contribució 
de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una 
Agenda Urbana compartida. 
Aliança Catalunya 2030 
MdC és membre de l’Aliança Catalunya 2030 i del seu grup motor. És un partenariat entre entitats 
públiques i privades on es comparteixen els compromisos de país per fer realitat els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 
Acord marc MdC-IiF-ICD-ACM 
Signatura de l’Acord marc 2022-2025 de coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Institut Català de les Dones, i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Micropobles de 
Catalunya per executar polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes. 
Grup de treball sobre bon govern 
MdC és membre d’aquest grup de treball que s’emmarca en la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya (XGT) que té la missió de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El grup està treballant els te,mes 
relacionats amb els plans d’integritat als ens locals, 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. 
Compareixença al Parlament relativa a la proposició de llei sobre la millora urbana. 
Actes de presentació de Micropobles 
Part de les tasques de l’entitat és donar-la a conèixer i participar quan se la convoca a presentar les 
seves accions característiques i reflexions en aquells àmbits on es poden generar aliances amb 
agents, influir en organitzacions claus per als interessos dels micropobles o generar aliances noves. 
En aquest sentit s’ha participat en diverses accions ales quals es va convidar MdC: 

ü Acte  de celebració dels 200 anys de Diputacions. 
ü Congrés nacional del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de administración 

local que es va fer a Múrcia 
ü Presentació de MdC a l’escola d’estiu de la Fundació Universitària del Bages Manresa 
ü Presència de MdC a la 68ª Fira de Sant Miquel a Lleida, mitjançant un estand propi, i 

l’organització de diverses activitats per al donar a conèixer l’associació i la realitat dels 
micropobles. 
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ATENCIÓ A LES PERSONES 

Educació  
Des d’educació s’han establert diferents línies estratègiques per tal de poder treballar i estudiar com 
afecten els diferents àmbits d’educació al llarg de la vida 
1.- Escoles rurals i escoles bressol rural: Es fa el seguiment i les possibles incidències  de la decisió 
de crear 52 noves escoles bressols rurals a Catalunya. Així mateix es fa un recull de les Incidències 
de l'inici de curs 2022-2023 degut als canvis decidits des del departament d’educació. S’organitza 
la recollida de dades sobre els incidències registrades en l'inici de curs al mon rural per poder-les 
aportar i donar solucions a les reunions periòdiques que es fan amb la conselleria. 
2.- Estudis a distància. Es mantenen converses amb l’UOC i l’IOC per com generar sinergies i 
oportunitats als micropobles a través de punts on-line, estudis específics de ruralitat, investigació 
amb temàtica rural, beques, ... 
3.- Participació a la comissió de seguiment i comissió mixte del departament d’educació per tal de 
poder incidir en les decisions fonamentals que afecten al món educatiu i poder-lo singularitzar a 
micropobles. 
4.- Participació en el Consell escolar de Catalunya per tal de poder incidir en les decisions 
fonamentals que afecten al món educatiu i poder-lo singularitzar a micropobles. 
5.- Participació en el grup de treball de l’escola rural que impulsa ARCA amb els diferents agents 
implicats com Secretariat de l’educació rural, moviment per l’educació, serveis educatius, ... i 
Micropobles 
Salut 
1.- Inici de  treball amb Salut: S'ha programat una reunió de treball amb el Departament de Salut, 
ajornada per raons d'agenda, per a 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. 
2.- Participació en el Pacte Nacional per la Salut Mental per tal d’establir estratègies transversals i 
singularitzades a Micropobles. 
Acció social 
Participació en taules i comissions de totes les línies estratègiques 
1.- Refugiats i migrants: Posta en marxa del programad’Oportunitats 500: S'ha donat suport als 
ajuntaments per a presentar les seves propostes a la convocatòria, s'ha definit el projecte de MdC 
per a acompanyament de persones refugiades contractades, s'ha organitzat i dut a terme la selecció 
de 5 tècnics, i s'ha informat del projecte per a detectar famílies potencialment interessades. S'han 
establert acords amb 5 grups Leader per acollir tècnics quan calgui fer reunions en les diferents 
territoris del projecte. S'ha treballat amb entitats refugi i administracions locals de grans ciutats per  
a presentar el projecte i detectar possibles demandants d'ocupació.    
2.- Violències masclistes: Projecte prova pilot a Girona contra les violències masclistes El projecte 
consta de quatre accions de les que de moment es compta amb la col·laboració tècnica o monetària 
de la subdelegació del Gobierno de Girona, Diputació de Girona, SSTT d’IFE a Girona, SSTT 
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d’educació a Girona. Cinema compromès, canvia el conte, marxes exploratòries sobre espais que 
generin risc d'agressió als micropobles i formació a personal públic (ajuntaments, salut, educació).  
3.- Acord marc 2022-2025 sobre polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes. A parir 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. 
4.- Cures a la Gent gran. Proposta de com la gent gran ha de no deixar de formar part de la comunitat 
del poble, seguiment de salut, acompanyament en activitats, ... 
5.- LGTBIQ+: Participació en el consell general i establir relacions amb la direcció general per establir 
programes conjunts 
6.- Infància i adolescència 
Habitatge 
A petició del DG d'Urbanisme, se li van trametre un llistat d'aquells temes que generen debat i són 
controvertit en matèria d'urbanisme per a traslladar a la Comissió d’urbanisme de Catalunya.  
Reunió amb Carles Sala i Jaume Font, de l’Agència Catalana d'Habitatge, per a traslladar-los la 
decepció que han suposat la convocatòria de bases d'ajudes a la rehabilitació i s’han presentat 
observacions a les bases, però un cop publicades i algunes de les quals s'han recollit en la resolució 
de convocatòria. 
Modificació de l llei de dret a l’habitatge, concretament l’article 3 lletra d). 
Joventut 
En l’àmbit de joventut el treball ha estat de forma compartida amb Munixic, per tnt no discriminaré 
quina acció s’ha fet ni en nom de qui. 
Participació en el congres nacional de joventut, aportant la mirada estratègica de la realitat dels 
Micropobles. 
Compareixença a la comissió de joventut del parlament per explicar el decàleg Munixic sobre 
polítiques de joventut al mon rural. També es va aprofitar per aportar la visió del contracte programa. 
Dues reunions de treball amb el director general de joventut, Alex Sastre, per treballar executivament 
les propostes de joventut expressades a l’Agenda rural de Catalunya. Disseny de la figura de tècnica 
rural per a la dinamització dels grups juvenils.  
Reunions de treball amb la direcció del Consell Nacional de Joventut de Catalunya per compartir 
estratègies i visions en la redacció del Pla Nacional de Joventut. 
Treball de l’acord marc 
Pla estratègic  
S'ha elaborat el diagnòstic sobre les  Estratègies per al desenvolupament  local sostenible i la creació 
d’ocupació als micropobles de Catalunya i les prioritats per als plans d'acció, corresponents a cada 
tipologia de municipis. 
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ACCIÓ CLIMÀTICA I ALIMENTACIÓ 

Aquests darrers temps ens hem adonat que el tema de l’agricultura quedava molt lligat, o potser 
millor dir condicionat, pel tema de la transició energètica i la instal·lació de centrals de captació 
d’energia, ja que aquest tipus d’instal·lacions necessiten territori i les grans empreses busquen –per 
comoditat i facilitat- terrenys plans i accessibles, pel que els agrícoles els resulten els més idonis. 
I donat, també, que la Generalitat ha agrupat en un sol departament aquestes dues temàtiques en 
el departament d’Acció Climàtica, ens va semblar oportú ajuntar les dues sectorials. Així doncs, des 
d’aquesta, ara 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 es el de l’alimentació dels infants a les escoles dels micropobles, 
pel que 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 la 
satisfacció del servei i millores a introduir. 
S’està treballant en un grup de treball per les immatriculacions que va fer l’església d’ermites, 
parròquies, cementiris, ... juntament amb l’ACM, la FMC, Unió de pagesos (UP) i CC del Solsonès. 
El tema encara es debat i serà un procés llarg i lent però continuat. 
Barcelona ha sigut la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, i en el ben entès que l’alimentació 
no la produeixen a la capital, els micropobles hi hem tingut un paper important. De la nostra 
participació hi ha sortit l’exposició itinerant “els artistes van amb tractor” de l’artista Sara Boldú, amb 
precioses fotografies aèries fetes amb dron, i 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 Tarragona, i la de Nadal al Prat del 
Llobregat. 
S’ha format part de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables, organitzada per l’institut 
català d’energia (ICAEN). També a les taules de la qualitat de l’aire, i la de la intersectorial forestal. 
S’ha 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 sigut 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  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). 
Es va fer una visita al sud de França, en una masia amb casa rural prop d’Elna, a veure el 
funcionament d’un digestor de residus orgànics casolans per a la producció de gas meta per a 
cuina. L’empresa que ens va convidar es GazMaison. 
També s’ha participat en un munt de taules rodones, fòrums i debats diversos al llarg i ample de tot 
Catalunya, com són la Participació a la jornada Ruralisme o barbàrie organitzada pel Konvent, la 
participació a la Jornada Sostenibilitat agroecologia transformació digital emprenedoria i gestió del 
talent local: eixos per garantir la cohesió territorial, organitzada pe la Diputació de Barcelona, la 
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participació en l’acte de presentació del volum de la Revista de Girona sobre Energies i la cloenda 
de  Xè Congrés d’Energia de Catalunya Recerca i Innovació, entre altres activitats. 
I per acabar l’any, des de la sectorial s’ha gestionat, amb el suport de la sectorial de Cultura, la 1ª 
Fira dels Micropobles a l’Estany, amb un èxit considerable que en promet la continuïtat. 
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PROGRÉS SOCIAL 

Festival Itinera 
S’ha executat la segona edició del festival Itinera, finalitzant amb un acte de cloenda a Falset amb la 
presència de la consellera de Cultura.  

ü Itinera 2021: 8.000 espectadors, formen l’equip Itinera+300 persones, 105 concerts. 
2021 2022 

ü Itinera 2022: 14.000 espectadors, formen l’equip Itinera+400 persones, 150 cocerts 
 
Exposició ANUE 
L'Associació de Micropobles de Catalunya i el Festival Itinera s'afegeixen a la celebració dels 60 anys 
de l'Associació de les Nacions Unides i conjuntament presenten un nou projecte; l'exposició del 
fons d'art de l'Associació de les Nacions Unides "Un món en pau, un art en llibertat".  
L’Associació per a les Nacions Unides és una ONG nascuda a Barcelona el 1962 amb l’objectiu de 
difondre i promocionar els principis de les Nacions Unides. Activitat que és concreta en la defensa 
dels Drets Humans. Està guardonada amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Honor de l’Ajuntament 
de Barcelona entre altres reconeixements. 
Està guardonada amb la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona entre 
altres reconeixements. 
L’objectiu d’aquesta exposició als micropobles és: 

1. Reivindicar la riquesa cultural dels micropobles. 
2. Apropar la diversitat artística al territori rural. 
3. Teixir xarxes mútues per abordar l’atomització dels micropobles. 

Aquesta col·lecció que vol commemorar el 60è aniversari de l’ANUE i és una selecció del seu fons 
d’art, un fons amb obres des dels anys 60 fins a l’actualitat, amb una representació de la història 
contemporània de l’art a Catalunya. 
Pau i Llibertat constitueixen un dels grans anhels de l’humanitat, tant en el món polític com en l’artístic. 
Mitjançant la idea que pinzellades de tots colors i formes es complimentin fins a formar un tot en 
plena harmonia, com en la societat, creiem en l’art com a via de diàleg, a la pluralitat i a la consagració 
dels drets de totes les persones. 
L’exposició està formada pel següents autors:  Josep Yagües, Modest Cuixart, Javier Mariscal, Joan 
Pere Viladecans; Josep Uclés, Pepe Navarro, Magda Bolumar, Joan Descarga, Mario Pasqualotto, 
Gino Rubert, Josep Ma Subirachs, Albert Fabà; Perico Pastor; Glòria Muñoz, Antoni Tàpies, Josep 
Serra Llimona, Miquel Olivares, Josep Niebla, Ola Kleczkowska i  Keiko Ogawa. 
S’ha exposat a Riner, Torrebesses, Palau de Santa Eulàlia, Pradell de la Teixeta, Ulldemolins i Renau. 
El 2023 segueix itinerant pel territori a cost 0 pels ajuntaments.   
Jocs Florals Rurals 
Amb productors.cat s'ha organitzat una nova edició dels Jocs Florals Rurals amb l'objectiu de "posar 
en valor el món rural, un món vital per la nostra existència, ja que la flora i la fauna són imprescindibles 
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per la subsistència del planeta i de l’ésser humà. Un ecosistema sense vegetació, sense arbres i 
sense natura representaria un lloc amb una escassa concentració d’oxigen necessari per viure. I 
perquè sabem que darrera de cada productor hi ha una història, una manera de ser, una manera de 
fer, una tradició i una economia que fa que els micropobles mantinguin la seva vida." Els premis es 
donaran en el context de la I Fira de Micropobles.  
En l’edició del 2022 hi ha participat una cinquantena de participants i els premis es van donar durant 
el transcurs de la I Fira de micropobles celebrada a l’Estany.  
Lomicromicrofest 
S'ha organitzat un cicle de microteatre a les terres de Lleida, amb la col.laboració de l’IEI i ajunaments 
de les Terres de Lleida. Finalitzarà aquest desemre amb un total de 18 actuacions. 
Cicle de cinema amb valors vinculat a la prova pilot contra les violències masclistes a 
la demarcació de Girona.  
S'ha organitzat un cicle de cinema als micropobles. Tindrà el comú denominador de presentar 
pel·lícules que fomentin la reflexió al voltant de la generació de les violències masclistes i està 
subvencionat per la Diputació de Girona. Es du a terme amb una organització cultural, Terra Gollut, 
amb una llarga experiència en aquesta matèria. Tot i ser una activitat cultural, és un recurs per a les 
polítiques socials i ha estat una iniciativa de la sectorial d'Atenció Social. 
FASTT 
Aquest estiu s'ha organitzat un festival de teatre als micropobles de l'Alt Empordà, amb la voluntat 
de créixer.  
Setmana de la pedra seca 
Micropobles ha assumit l'organització de la tercera edició de la Setmana de la Pedra Seca i amb 
aquesta finalitat compta amb tot el suport logístic de l'Ajuntament de Torrebesses. La setmana es 
durà a terme entre la darrera setmana del 25 novembre al 4 de desembre. L'organització suposa 
posar en marxa un web per a divulgar les propostes d'activitats, llençar la convocatòria de propostes 
a totes les organitzacions que vulguin incloure activitats i programar la comunicació de la mateixa. 
Conveni amb Xatic 
S'ha signat un conveni amb la xarxa de turisme industrial de Catalunya en virtut del qual els 
micropobles s'hi poden adherir amb un descompte important de la quota i poder rebre així serveis 
de promoció per a iniciatives en aquesta matèria. 
Reunió amb consellera de cultura Natàlia Garriga 
Se li dona a conèixer les activitats culturals que duem a terme com a associació i les nostres 
reivindicacions.  
Reunió amb el secretari general de Cultura i direccions territorials 
En reunió es demana i ho estudiaran, disposar de tècnics culturals lligats projectes plurianuals , 
doncs van entendre les necessitat de tècnics específics pels micropobles; se'ls va fer palesa la 
necessitat de major cofinançament en temes de conservació i restauració de patrimoni donat l’elevat 
cost i el poc finançament dels micropobles i en les diferents línies d’ajuts en general. Per la seva 
banda es va presenta una convocatòria de projectes culturals per a àrees no urbanes finançades 
amb fons,  Next Generation. S’ofereixen per fer reunions de presentació dels SSTT als micros.  



ASSEMBLEA GENERAL 
14 de desembre de 2022 | L’Estany 

Pàgina 13 de 37  

Associació de Micropobles de Catalunya | G-43946441| www.micropobles.cat | comunicacio@micropobles.cat 
Twitter: @Micropobles | Instagram: #micropobles | eBando: Micropobles Catalunya 

 
D’acord amb el dret d’informació establert a l’article 12 del RGPD i en base a l’article 11 de la LOPDGDD es facilita tota la informació de les seves dades personals: 

 Informació (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11687.18544) 

Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

Reunió amb presidenta de l’IEI 
Se li exposen les nostres necessitats i reivindicacions i s’acorda signar conveni de col.aboració anual 
amb l’entitat.  
Reunió amb el conseller Roger Torrent 
Se li dona a conèixer les activitats  que duem a terme com a associació i les nostres reivindicacions.  
 
 

 



ASSEMBLEA GENERAL 
14 de desembre de 2022 | L’Estany 

Pàgina 14 de 37  

Associació de Micropobles de Catalunya | G-43946441| www.micropobles.cat | comunicacio@micropobles.cat 
Twitter: @Micropobles | Instagram: #micropobles | eBando: Micropobles Catalunya 

 
D’acord amb el dret d’informació establert a l’article 12 del RGPD i en base a l’article 11 de la LOPDGDD es facilita tota la informació de les seves dades personals: 

 Informació (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11687.18544) 

Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

TERRITORI I DIGITALITZACIÓ 

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’octubres, a l’Estany amb 
el títol “Repensem l’urbanisme al món rural” oberta a tots els micropobles que els pugui interessar 
debatre amb el DG d’Urbanisme, al voltat dels elements que des de l’urbanisme es puguin desplegar 
per a facilitar el desenvolupament de les activitats als micropobles. Els canvis en el govern de la 
Generalitat van fer que calgués ajornar-la.  
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. 
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 a 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. 
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COORDINACIÓ GENERAL 

Des del dia 1 de juliol de 2022, i per decisió de la Junta de MdC, treballo com a coordinador general 
de l’entitat. Aquesta posició suposa donar servei a  l‘entitat en tres àmbit que des d’aleshores, fins 
el moment de tancar aquesta nota, ha suposat desplegar les següents actuacions. Moltes 
d’aquestes feines han estat dutes a terme amb una col·laboració estreta amb el Secretari, Cesc 
Salamé, que moltes d’aquestes funcions les du a terme. 
Administració de l’associació 
Definició de procediments relatius a la gestió econòmica com el pagament de despeses contretes, 
de bestretes i despeses de representació, establiment de circuits de pagament de factures i 
nòmines. Seguiment de les factures i conformació de les mateixes. 
Actuacions relatives a la contractació de serveis i tasques derivades en matèria de prevenció de 
riscos laborals, de l’assetjament i de l’aplicació de la regulació en matèria de protecció de dades. 
Contractació de l’equip d’oportunitat500 (recollida de dades per a altes de seguretat social, 
preparació de contractes laborals i de teletreball i provisió d’adreces de correu electrònic). 
Organització d’un sistema de registre de retribucions, de control de jornada i un registre de 
contractes laborals, de serveis i de subministraments. 
Direcció de les pràctiques que du a terme una estudiant de ciències polítiques i sociologia a MdC.   
Preparació de pressupostos de projectes, contractació de serveis i seguiment de bases i 
convocatòries de subvencions per a fer seguiment de projectes per a la seva justificació. 
Preparació de la fitxa de subscriptor, tramitació de les sol·licituds de serveis i de certificats personals 
i d’aplicacions AOC. Seguiment del registre d’entrades i sortides i distribució a persones afectades. 
Redacció de convenis i seguiment de membres de les seves comissions de seguiment. 
Suport a l’organització de consells directius i assemblees. 
Comunicació interna i externa 
Des de juliol d’enguany, a l’equip s’hi ha incorporat una professional de la comunicació, Mònica 
Carrasco,  dedicada a elaboració dels continguts per a xarxes, elaboració de notes i dossiers de 
premsa i per a comunicació entre associats a través de Mailchimp i Whatsapp. Du a terme l’execució 
de la programació, la relació amb els mitjans i la coordinació de les accions amb altres institucions. 
Grup de treball de comunicació integrat pel Secretari de l’entitat, la responsable de comunicació i el 
Coordinador, amb la funció de programar accions setmanalment consistents en la definició general 
de missatges, identificació de canals i dates de publicació. 
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 permet que puguem gestionar 
continguts de manera més àgil i la redacció de 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. 
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Tasques de suport a Junta i les sectorials, per a l’acció de MdC 
Execució dels acords de Junta. 
Seguiment de les demandes de reunió amb tercers i suport a la preparació dels ordres del dia de 
reunions. 
Preparació dels projectes Itinera, per a acollir-se a actuacions culturals en àrees no urbanes 
finançades pels fons Next Generation i del projecte de Cinema amb Valors a la demarcació de 
Girona. Seguiment de projectes com Lomicromicrofest a la demarcació de Lleida; organització dels 
suports logístics al lliurament de premis dels Jocs Florals Rurals 22, a l’acte de cloenda del Festival 
Itinera 22; a l’encaix organitzatiu del desplegament del projecte Oportunitat500, organització de la 
presència a la Fira de Sant Miquel, organització de la primera edició de la Fira de Micropobles, Suport 
a l’organització de la Setmana de la Pedra Seca i a les relacions amb Productorscat.cat i  coordinació 
amb les organitzacions amfitriones de les quatre taules rodones en el marc del projecte Barcelona 
Capital de l’Alimentació sostenible. 
Participació en el procés de constitució del Consell Català de Municipis Rurals, en el grup de treball 
de redacció de l’Estatut del Municipi Rural i en les taules de treball de les Estratègies per al 
desenvolupament local sostenible i la creació d’ocupació als micropobles. 
Seguiment dels processos participatius, preparació de les proposta de posicions de la Junta en 
matèria de la nova llei de contractació i trasllat a sectorials de les relatives a llei de muntanya, a les 
directrius nacionals de mobilitat, participació en sessió territorial de debat de la nova llei de 
participació. 
Suport a la redacció d’al·legacions a convocatòria de subvencions del departament de 
Agricultura,alimentació, canvi climàtic i Agenda Rural i a la modificació de la resolució per al que es 
regula la composició i funcions de la Mancomunitat Cultural de Catalunya. 
MdC ha adoptat una nova organització de les sectorials 
En el decurs d’aquest període s’ha produït actualitzat el sistema d’organització de les sectorials de 
manera que se n’estableixen 5 i cadascuna té una persona que la coordina i integra  com a àmbits 
de treball, els d’actuació de diferents conselleria  del govern:   
Institucional, de Presidència, Economia i Hisenda i Acció Exterior i Unió Europea.  La coordina Mario 
Urrea (presidencia@micropobles.cat) 
Atenció a les Persones: Drets Socials, Salut, Igualtat i Feminismes, Educació i Recerca i Universitats. 
La coordina Xavier Camps (acciosocial@micropobles.cat) 
Progrés Social: Empresa i Treball i Cultura. La coordina Joan Solà 
(vicepresidencia@micropobles.cat). 
Territori: Territori, Interior i Justícia, Drets i Memòria. La coordina Carme Ferrer 
(territori@micropobles.cat) 
Món Rural: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (monrural@micropobles.cat 
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, les polítiques de 
joventut i les d’educació. 
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Les adscripcions de temes té alguna particularitat temporal i és que 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 responsable per a que pugui integrar-la en els circuïts d’informació i presa de decisions 
de la sectorial. 

Intervencions: 

Eva Viñolas [Susqueda i Diputació de Girona] pregunta si hi ha una data prevista de publicació de 
la web. 

Joan Pluma [Coordinador]: La versió que hem vist està ja a internet però encara no es pública. 
S’estan ajustant algunes coses de disseny, però l’estructura i els continguts ja estan tancats i 
posats. A partir d’ara la idea és posar-la en funcionament la setmana vinent i per tant ja es podran 
anar incorporant dades, per exemple  projectes o documents que ens interessin, tot això ho 
anirem oferint a mesura que ho anem identificant. 

També es podrà connectar a l’observatori del món rural, així com a totes les dades i a tots el enllaços 
que siguin del nostre interès.  
Oriol Serra [S. Miquel de Campmajor] pregunta: amb el canvi de logotip, ens fareu arribar als 
ajuntaments que tenim al logotip i enllaç de Micropobles el nou logotip amb alta qualitat? 
Joan Pluma [Coordinador]: Durant aquests dies de Nadal procedirem a fer-ho, ara ja tenim tots els 
formats del logotip actualitzats i a partir d’aquí ja farem els fons de signatura i farem l’enllaç aquest 
que tenim de micropobles de manera que podem enviar. Us ho farem arribar. 
VOTACIÓ: 
S’aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
Vots a favor:  17 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  0
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D’acord amb el dret d’informació establert a l’article 12 del RGPD i en base a l’article 11 de la LOPDGDD es facilita tota la informació de les seves dades personals: 

 Informació (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11687.18544) 

Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

  

2. Memòria econòmica 2022 
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D’acord amb el dret d’informació establert a l’article 12 del RGPD i en base a l’article 11 de la LOPDGDD es facilita tota la informació de les seves dades personals: 

 Informació (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11687.18544) 

Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

SOCIS 2022 

 
ü Municipis socis fins a 500 habitants: 223 de 327 (66,17%)  
ü Municipis 500 a 1000 habitants: 8 de 150 (5,33%) 
ü Diputacions: 1 de 4 

 
ü Ingressos per quotes: 49.500,00 €  

 

 

EXERCICI 2022 
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

Intervencions: 

Carmen Ferrer [Senan] informa: La Diputació de Tarragona ho passarà per ple pel 2023. 

Xavi Camps [Palau de Santa Eulàlia] informa: hi ha una comptabilitat paral·lela que també hauríem 
de tenir en compte. Les Diputacions estan oferint més diners dels que surten repartits en aquí. 

• Cesc Salamé [secretari]: A part de la quota que es ingrés corrent per a Micropobles hi ha 
l’aportació amb subvencions per projectes. A la memòria hi ha 19.000,00 € de les 
Diputacions amb projectes culturals. 

• Joan Pluma [Coordinador]: Les Diputacions ens han dit que tenen un tracte entre elles i 
que a banda de fer-se socis de Micropobles que suposa una quota per Diputació de 
15.000,00 €  aportaran 10.000,00 € anual per a projectes culturals. 

Xavi Camps [Palau de Santa Eulàlia]: Jo al que hem refereixo es que Micropobles ha treballat per a 
tot això i ara té molta més força. 

VOTACIÓ: 
S’aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
Vots a favor:  17 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  0   
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

 
 
 
 
  

3. Pressupost 2023 
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

SOCIS 2023 

 
ü Municipis socis fins a 500 habitants: 235 de 327 (72 %)  
ü Municipis 500 a 1000 habitants: 35 de 150 (23,33%) 
ü Diputacions: 4 de 4 

 
ü Ingressos per quotes: 100.500,00 €  

 

Pressupost 2023 
 

INGRESSOS 2022 2023 

Ingressos corrents 53.965,00 € 137.500,00 € 

Ingressos de capital 130.956,84 € 423.493,76 € 

TOTAL INGRESSOS 184.921,84 € 560.993,76 € 

   

DESPESES 2022 2023 

Despeses corrents 29.772,79 € 137.500,00 € 

Despeses d'activitats 137.220,89 € 434.198,76 € 

TOTAL DESPESES 159.417,67 € 571.698,76 € 

   

Resultat estructural 24.192,21 € 10.705,00 € 

Resultat d'activitats -11.264,05 € -10.705,00 € 

RESULTAT GENERAL 12.928,16 € 0,00 € 
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

Intervencions: 

Eva Viñolas [Susqueda i Diputació de Girona] pregunta: El preu que pagarem els Ajuntaments pels 
concerts de d’itinera és veurà modificat? 

• Joan Pluma [Coordinador]: No. Serà la mateixa. 

Josep Ramon Mòdol [Montoliu] fa la següent observació: No m’acaben de quadrar els números. 

Sergi Penedès [ACM]: Hi ha un error en les despeses, s’ha dit una xifra i a la documentació que 
s’ha entregat en paper n’hi ha una altra. 

Cesc Salamé [Secretari]: Demana disculpes per l’ error a la documentació, i confirma la xifra que 
s’ha dit i projectat: 126.7954 €. 

VOTACIÓ: 
S’aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot la inclusió del punt a l’ordre del dia. 

Vots a favor:  17 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  0   
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

  

4. Projectes 2023 
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

PROPOSTA DE PROJECTES 2023 

 
Per a l'any 2023 està finançat el projecte Oportunitats 500 fins a 30 de setembre mitjançant una 
subvenció concedida pel SOC i s'ha sol·licitat una subvenció per Itinera al departament de Cultura 
encara no resolta. Aquest són els dos únics projectes quin finançament s'ha previst en el pressupost 
de 2023, doncs és  corresponen amb compromisos ja adquirits. 
Per a la resta de 2023, les diferents sectorials han proposat una sèrie de projectes que es podran 
executar en la mesura que s'aconsegueixin finançar amb subvencions que caldrà demanar I altres 
recursos del que caldrà disposar. El sistema d'execució de la proposta  és que en la mesura que 
es concretin les propostes i el seu finançament,  la Junta faci el desplegament necessari, habilitant 
els crèdits oportuns. 
Els projectes proposats per les sectorials són els següents: 
Atenció a les persones  
Oportunitat 500: proposta d'una segona edició del programa d'acollida de refugiats, amb una 
hipòtesi de despesa de 302.806,00 €, que és durà a terme només si s'obtenen del SOC uns 
recursos per import de 293.106,00 € i els grups d’Acció Local Leader aporten 7.500,00 €.  
Experiència pilot contra les violències masclistes: Experiència integrada de quatre accions diferents, 
amb participació de diferents institucions (IFE, Ensenyament, Diputació de Girona, Gobierno de 
España i MdC) per a sensibilitzar en matèria de lluita contra les violències de gènere . L’acció es 
considera pilot, doncs té la voluntat d’estendre’s al conjunt del país. Incorpora quatre accions, que 
es finançaran cadascuna amb recursos de les institucions esmentades. En aquest cas, MdC 
aportaria 8.400,00 €. La resta del projecte l’han d’aportar les entitats participants.  

● Cinema amb valors, té un cost de 11.000,00 € finançats per la Diputacions de Girona i 
1.000,00 € d’aportació de MdC 

● Canvia el conte té un cost de 46.827,00 €, dels quals estan finançats 22.000 i pel que fa a la 
resta, es preveu que 1.400,00 € els aporti MdC I els 23.427,00 € restants altres institucions. 

● Marxes exploratòries. Tenen un cost de 18.000,00 €, que encara no esta determinat com es 
finançaran. 

● Comunicació x projecte violències masclistes. Té un cost de 6.000,00 €, que encara no estan 
finançats i que s'apliquen a fons propis. 

Programes per a la gent gran. No tenen un cost assignat, sinó que és preveu aportar 3.000,00 € de 
recursos propis de MdC per a cofinançar alguna acció encara no determinada. 
Accions de desplegament del Pla Estratègic. Una vegada redactat el Pla i una vegada prioritzades 
les línies d’actuació, es proposa destinar els recursos que s’obtinguin del diàleg amb el SOC per a 
llençar accions pilot. S’estima una aportació de 50.000,00 € , no negociada encara, que és 
correspongui amb l'anualitat 2023 del conveni amb el SOC. 
La sectorial proposa actuacions per import de 437.633,00 €. 
Món Rural  
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Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

Pla D’acció menjadors escolars als micropobles : A partir de la diagnosi del 2022, es proposa fer un 
pla d'acció per implementar l'alimentació sostenible i ecològica als menjadors escolars dels 
micropobles. Es proposarà que el finançament d’aquest Pla, amb el mateix import que es dedicà a 
aquest projecte l'any 2022, s’inclogui en el conveni que es vol renovar amb el departament de 
Presidència.  
2ª Fira dels micropobles al Novembre. Es proposa fer una segona edició de la Fira i es proposarà 
que el finançament d’aquest projecte es torni a incloure en el conveni que es vol renovar amb el 
departament de Presidència. 
Taules rodones i exposicions. Fins ara, les accions empreses en aquest àmbit no han tingut cap 
cost per a MdC, però es preveu que algunes d’aquestes accions puguin generar costos com per a 
exemple pagar despeses a persones que participen en taules rodones i que ho fan a costa de la 
seva activitat privada. Es preveu destinar a aquest tipus de finalitat 1.000,00 € de recursos propis 
de MdC. 
Elaboració d’una GUIA DE CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LA NATURA PER A LA  
IMPLEMENTACIÓ DE PROJECTES D’ENERGIES RENOVABLES, que identifiqui criteris comuns 
d’àmbit municipal, per tal de garantir que el patrimoni natural, geològic i rural d’alt valor dels 
micropobles rebi el mínim impacte possible i de manera ordenada dels projectes sobre energies 
renovables que s’aprovin. I  elaboració d’un MAPA D’ESPAIS NO APTES PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
DE PROJECTES D’ENERGIES RENOVABLES de Catalunya. Aquest mapa, que permetrà una 
planificació i ordenació dels usos del territori, es complementarà amb una avaluació i previsió a nivell 
comarcal d’hectàrees a aportar per a la implementació d’energies renovables. Aquest projecte té un 
pressupost de 6.750,00 ,€ i caldrà establir els acords necessaris per a finançar la seva execució. 
La sectorial proposa actuacions per import de 31.150,00 €. 
Territori   
Cens habitatges buits dels Micropobles. Es proposa realitzar un cens d'habitatges buits dels 
micropobles de Catalunya per tal de disposar d'una base de dades per posar a disposició dels 
propis ajuntaments i de la ciutadania per impulsar de manera més eficient polítiques en aquest marc. 
Pel que fa a la implementació del projecte, es pot fer a través d'una empresa externa i que es treballi 
conjuntament amb els diferents municipis. Si fos convenient, una manera també de finançar el 
projecte seria amb petites aportacions al projecte dels ajuntaments interessats. Cal dimensionar el 
projecte. Caldrà establir els acords necessaris per a finançar els 8.000,00 € estimats per a la seva 
execució.  
Plataforma de volcatge d’informació d’interès. Per a donar continuïtat a l'Atles del Món Rural, es 
proposa aquest projecte per aglutinar tota la documentació de l'atles del món rural en una web (o 
similar) que permeti descarregar tot el material. Seria una web a implementar entre les 3 entitats que 
han promogut l'Atles del Mon Rural 2022, a  banda s'hi podria aglutinar altra informació, indicadors 
més específics de territori i accions en aquest. Projecte a treballar conjuntament amb ARCA, ACM i 
MdC. Vincular també amb altres agendes. Cal dimensionar el projecte. Caldrà establir els acords 
necessaris per a finançar els 12.000 requerits per a la seva execució.  
Directrius urbanístiques i Transició Energètica.  Es proposa fer un treball conjunt amb la sectorial 
d’energia de l’MdC per a establí un vademècum de criteris tècnics per a les modificacions 
urbanístiques en quan a la implantació de les energies renovables. El projectes consistirà en redactar 
un document de criteris que serveixi d’eina als micropobles per afrontar les modificacions 
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urbanístiques que implica la implantació d’aerogeneradors i plaques solars. Cal dimensionar el 
projecte, i caldrà establir els acords necessaris per a finançar els 5.000,00 € estimats per a la seva 
execució. 
La sectorial proposa actuacions per import de 25.000,00 € 
Progrés Social  
Itinera: L’edició d’enguany del festival Itinera s’ha presentat a la convocatòria de projectes que han 
convocat el departament de Cultura per a desenvolupar accions culturals en àrees no urbanes i que 
finançarà amb recursos dels fons Next Generation. Per l'any vinent el departament ha indicat la seva 
voluntat de reiterar una convocatòria similar i es proposa tornar a presentar-s'hi amb una previsió del 
mateix import demanada per 2023 i que es de 228.355,00 €, els quals es preveu finançar-los amb 
patrocini (43.350,00 €), 58.955,00 € mitjançant la subvenció de cultura i 127.050,00 € mitjançant 
les aportacions dels ajuntaments que contracten espectacles. La proposta inclou per a 2023, a mes 
de la programació habitual de concerts, una acció de mapeig de la creació cultural als micropobles 
i un programa de mentoratge de joves talent.  
Jocs Florals Rurals. Es proposa fer una nova edició dels Jocs Florals amb Productorscat.cat. Es 
proposa destinar-hi una despesa de 3.500, 00 €, dels quals 1.000,0 € a càrrec de conveni amb 
l’IEI i 2.500,00 € a càrrec del conveni amb Presidència.  
ANUE. Es valora positivament l’organització de la itinerància de l’exposició del fons d’art de 
l’Associació d’Amics de les Nacions Unides i es proposa continuar la itinerància durant l’any 2023 i 
destinar  a aquest projecte 1.500,00 € de fons provinents del conveni amb Presidència. 
Lomicromicrofest. Es valora positivament l’organització del cicle de Lomicromicrofest i es proposa 
que es pugui reiterar l’any 2023. Es proposa finançar-lo amb 9.000,00 € provinents del Conveni 
amb l’IE (Diputació de Lleida). 
4a. Setmana de la pedra seca. Enguany MdC, en conveni amb l’Ajuntament de Torrebesses,  han 
organitzat la 4a. Setmana de la Pedra Seca, amb un proposta de 121 activitats, de les quals 38 han 
estat de descoberta, 32 d’aprenentatge i reconstrucció i 51, de divulgació.  És l’edició amb més 
propostes.  Es proposa tornar a organitzar aquesta setmana d’activitats essencialment celebrades 
en el medi rural. Es preveu que tinguin un cost de 8.200,00 €, que es proposa finançar-los amb 
recursos provinents de les Diputacions de Tarragona i Barcelona per a finançar activitats culturals el 
2023. 
La sectorial proposa actuacions per import de 249.055,00 €. 
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SÍNTESI 
La proposta es pot veure que  requereix un tasca notable de concertació per a assolir els recursos 
necessaris per a l’execució de projectes.  
Es proposen projectes per import de 742.838,00 € que es proposa finança-los de la següent 
manera: 

●  483.861,00 € amb càrrec a subvencions amb convocatòria identificada 
●  42.350,00 € amb càrrec a patrocini (Itinera),  
● 127.050,00 € amb càrrec a venda de serveis (Itinera),  
● 16.000,00 € amb càrrec a fons propis  
● 73.177,00 € amb càrrec a fonts no determinades. 

Tots els imports inclouen IVA. 
Els fons propis que pot aportar MdC seran essencialment amb espècies (treball de gestió). I cal 
posar de relleu que com és costum, sense finançament específic i concret no hi haurà 
desenvolupament de projecte. 
Pel que fa a les fonts previstes, aquestes es xifren en 

● 30.000 € del departament de Presidència,  
● Una quantitat que cal negociar en el marc del conveni plurianual amb el SOC (que estimem 

en 50.000,00 €) però que té caràcter finalista. 
● Subvencions que les diputacions s'han compromisos a aportar de 10.000,00 € 

cadascuna per actuacions en cultura a cada demarcació. 

 La resta de recursos caldrà cercar-los. 
 
Intervencions: 

Mateu Camalrena  de Sobregrau [Gallifa] fa la següent proposta:  

A l’àmbit de projectes de territori hi podríem incorporar-hi dos més: 

a) Abastament d’aigua. Es un tema sobrevingut perquè en una entrevista amb el cap d’àrea 
d’abastaments del ACA fa un mes se li va plantejar el problema dels municipis desconnectats de 
les grans xarxes d’abastament i la resposta va ser: Això és competència dels Ajuntaments. La 
proposta que jo faria es posar en el programa, al menys la identificació de les propostes d’enllaç 
de municipis, d’enxarxar a la xarxa d’abastament de Catalunya, que seria el projecte que 
necessitem a llarg termini o a no tant llarg termini. Jo crec que podríem anar fent encara que sigui 
anar fent a mesures molt bàsiques. Que cada Ajuntament fes la seva proposta d’enllaç amb algun 
tècnic que ens pogués ajudar. 

b) Aquesta es més estructural, a l’àmbit de l’urbanisme, i seria identificar municipis sense sòl per 
activitats econòmiques, no tant industrials, sinó activitats econòmiques en aquells municipis que 
només tenen un planejament residencial. Actualment quan es vol desenvolupar qualsevol activitat 
econòmica al casc antic que no hi entren els camions, generen moltes molèsties als veïns. Proposo 
identificar aquests municipis. 



ASSEMBLEA GENERAL 
14 de desembre de 2022 | L’Estany 

Pàgina 33 de 37  

Associació de Micropobles de Catalunya | G-43946441| www.micropobles.cat | comunicacio@micropobles.cat 
Twitter: @Micropobles | Instagram: #micropobles | eBando: Micropobles Catalunya 

 
D’acord amb el dret d’informació establert a l’article 12 del RGPD i en base a l’article 11 de la LOPDGDD es facilita tota la informació de les seves dades personals: 

 Informació (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=11687.18544) 

Abans d’imprimir aquest missatge, penseu si cal fer-ho. Entre tots hem de tenir cura del medi ambient. 

Remei González [Sant Mateu de Bages]: Caldria tenir en compte també els municipis que tenen 
molt territori i de muntanya, que no poden fer edificacions i per tant no poden repoblar el municipi 
per molt que es vulgui, perquè no hi ha prou cases ni prou masies; per tant la qualificació 
urbanística del tema urbanístic tindria de ser molt més flexible si volem que la zona rural no es 
despobli del tot, perquè això é el que està passant. 

Mateu Camalrena  de Sobregrau [Gallifa]: Estaria bé identificar municipis que tenen habitatges 
buits que és un fenomen de despoblament, però per contra el meu municipi és un municipi que no 
hi ha cap habitatge disponible i urbanisme ens ha tombat ara la urbanització de solars deshabitats, 
ens han dit que si que ho aprovaran, però en un termini d’exposició pública de 5 anys per 
seguretat jurídica. Els propietaris de solars retinguts han de tenir les garanties jurídiques. Seria 
interessant fer un inventari dels municipis que tenen habitatges buits i municipis que no disposen 
de parc d’habitatges. 

Remei González [Sant Mateu de Bages]: A més pot anar lligat amb la repoblació si es poden 
establir llocs destinats a negocis. Si tenim habitatge es poden obrir negocis, si es volen ampliar 
negocis es necessitaran habitages. 

Sebastià Mata  [Maldà i responsable de l’àrea d’habitatge]: en matèria dir-vos que van tenir una 
reunió amb la gent del ministeri per mirar d’abordar un projecte ambiciós en aquest sentit que no 
només seria aquesta detecció sinó que a la vegada es volen buscar alternatives per pal·liar 
aquesta burocràcia que ens impedeix continuar i que això es pot permetre a nivell de mapa 
general de Catalunya, donar una visió alternativa a l’accés a l’habitatge. Alternativa em refereixo a la 
que ens està plantejant l’Agència de l’Habitatge. La Direcció General d’Urbanisme es molt rígida i 
poc dinàmica, i si aquest projecte tira endavant, que esperem que si, no hi haurà només 
Micropobles i esperem sumar la complicitat de l’Agència d’Habitatge. És una línia sobre la qual 
s’està treballant.  

Pel que fa als municipis de muntanya és important que a la redacció de nova la llei de muntanya hi 
siguem molt presents i que fem molta força com hem anat fent amb la Carme Ferrer, responsable 
de l’àrea de Territori..  
Cal tenir en compte que hi ha molts canvis polítics i les coses es queden penjades, però la demanda 
hi és.  
I per tancar l’habitatge una de les línies a fer força aquest 2023 és el reforç i la generació de les 
oficines comarcal d’habitatge per part de l’Agència d’Habitatge que són molt importants. L’Agència 
d’Habitatge té poca capil·laritat en el territori i la falta de tècnics per als ajuntaments fa que la pròpia 
llei de l’habitatge no es desenvolupi com ho hauria de fer i arribi als micropobles i en canvi, té eines  
per mobilitzar els habitatges buits i només tenim aquest personal tècnic per a que faci aquest 
acompanyament. 

Estem parlant que el que sol·licitem li costaria a l’Agència poc més de 3 milions d’euros, no li estem 
demanant a l’Agència d’Habitatge una quantitat de diners estratosfèrics sinó que li estem demanant 
que apliqui una petita part del seu pressupost per a que sigui una realitat als micropobles. 
Remei González [Sant Mateu de Bages]: Considero que això és bàsic per mantenir el món rural, i 
si no ho tenim no podrem mantenir i fixar la població.  Sant Mateu de Bages té 102,9 km quadrats 
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de superfície, és l’Ajuntament més gran de la província de Barcelona i tenim un nucli de 300 
habitants a la colònia Valls i la resta estem tots disseminats. Demanes un permís d’obres i no et 
deixen fer cap mena d’ampliació per tant si tens un fill que es vol quedar a viure al territori, 
impossible perquè no pots ampliar la masia, no pots fer res ni un cobert. Per tant, d’aquesta 
manera no podem fixar la població sinó sens dona una zona o sinó sens permet fer construccions 
o ampliar les que hi ha. Es bàsic fixar la població rural, perquè per molt que la COVID hagi ajudat 
perquè alguna masia que estava buida ara estigui ocupada, no n’hi ha prou perquè la gent es fa 
gran. Hi ha una població de persones grans que es van morint i per tant cada vegada som menys, 
és el peix que es menja la cua almenys en el nostre territori. 

Joan Ramon Mòdol [Montoliu de Lleida]: S’ha pensat en col·laborar amb el departament d’Acció 
climàtica per veure on es poden implantar o no les energies renovables? 

Oriol Serrà [Sant Miquel de Campmajor i responsable de l’àrea d’acció climàtica]: Hi estem 
treballant amb la Secretaria General, estem a les taules de treball de les renovables, i en el 
PLATER. Estem treballant les propostes d’espais aptes i no aptes perquè molts ajuntaments estan 
desbordats i no tenen el coneixement que haurien de tenir i volem donar una eina amb nous 
criteris bàsics. Si aquesta proposta tira endavant anirem a veure el departament, a la consellera i a 
la secretària general per treballar amb elles. 

Gumer Parcerisas [Argençola]: Jo m’afegeixo a aquesta qüestió. Ho personalitzo en el nostre 
municipi, Argençola. Nosaltres vam fer una modificació de normes subsidiàries juntament amb 
Bellprat i Santa Coloma de Queralt perquè no fos un sol municipi sinó perquè fos amb visió 
territorial. Portem un any i mig anys amb aquesta modificació que no ha tirat endavant encara. A 
Santa Coloma de Queralt tenen un POUM que se’ls hi aprova i malgrat estar redactats igual que 
els d’Argençola i Bellprat, a aquests dos municipis no s’aproven. A més d’haver de modificar 
l’informe perquè l’aproves la comissió d’urbanisme i una vegada adaptat diuen que no els hi 
sembla bé i que s’ha de tornar a modificar. No pot ser que hi hagin criteris diferents en municipis 
veïns. Urbanisme diu que estan preparant  unes directrius comunes que no saben on son, i 
mentrestant això esta aturat. I, per tant, m’afegeixo a la demanda aquesta que es normalitzi d’una 
vegada el tema de la implantació de les renovables. No pot ser que les mateixes condicions en un 
municipi s’aprovin i en un altre no. I això està passant. 

Lali Suria [Vallfogona del Ripollès i Presidenta de la Mesa]: Incorporem doncs les propostes que 
s’han fet en aquest torn d’intervencions i que s’inclouen en la votació com a projectes per al 2023. 

VOTACIÓ: 
S’aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
Vots a favor:  17 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  0   
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5. Proposta d’endeutament 
Cesc Salamé, secretari, proposa que l’assemblea autoritzi a la Junta a contractar productes de 
tresoreria com pòlisa de crèdit, crèdits ponts, prèstecs, etc., per fer front als decaltages de tresoreria 
provocats per les dates de pagament de de les bestretes de les subvencions, així com les 
liquidacions d’aquestes davant les dates de les despeses generades pels projectes objecte de les 
esmentades subvencions. 
La Junta proposa una autorització que no superi el 50% dels imports de les subvencions lligades 
exclusivament a projectes i que l’esmentada autorització hagi de ser renovada o revocada a la 
propera assemblea. 
Específicament, en aquests moments estem en la necessitat de sol·licitar un crèdit pont de 
60.000,00 € per suportar les despeses del projecte Oportunitat 500 que genera unes despeses 
fixes mensuals de 15.000,00 € aproximadament des del mes d’octubre i del que encara no he 
cobrat la bestreta que són 150.000,00 €.  
Aquest crèdits s’amortitzen immediatament en rebre la subvenció a la que estan associats. 
Intervencions: 

Mateu Camalrena  de Sobregrau [Gallifa] fa dues consideracions:  

1a) no veig molt clar perquè ens tenim de limitar en un 50%. Agraeixo la prudència de la junta, però 
els alcaldes de municipis petits som conscients les tensions de tresoreria que provoquen les 
subvencions, per  tant a mi no em fa res si la junta vol modificar la seva proposta d’incrementar el 
límit de la despesa de la tresoreria al 90%. 

2a) Reclamar que hi hagi un tractament diferenciat en l’àmbit de les bestretes als micropobles. Al 
final no deixem de ser administració pública, però el que passa es que tots els programes per facilitat 
administrativa han anat caient dintre del marc de les subvencions i en el àrea de les subvencions de 
l’estat i és una llei de subvencions pensada per repartir entre els amics el palco del Bernabeu i per 
tant té uns mecanismes de seguretat. Però per altra banda això afecta als municipis i a les 
associacions de Catalunya. 
Hem de demanar en tots els programes que van sortint per als municipis, hem d’exigir la bestreta i 
en el cas d’habitatge del món rural va funcionar. Hi ha programes que hi ha bestretes i funcionen 
molt bé. 
No siguem modestos a l’hora de demanar l’autorització de l’assemblea. 
Lali Suria [Vallfogona del Ripollès i Presidenta de la Mesa]: Modifiquem doncs la proposta 
d’autoritzar a la Junta de sol·licitar productes de tresoreria fins un 90% de l’import de les 
subvencions subjectes a projectes i procedim a votar en aquests termes. 

VOTACIÓ: 
S’aprova per unanimitat dels assistents amb dret a vot la inclusió del punt a l’ordre del dia. 
Vots a favor:  17 
Vots en contra:  0 
Abstencions:  0 
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6. Precs i preguntes 
Intervencions: 

Gumer Parcerisas [Argençola]: Voldria felicitar la junta i a l’Associació, perquè s’està fent una feina 
ingent i intensa en molts sectors i em sap greu que per circumstàncies personals no puc dedicar 
més del que dedicava des de fa un temps i veig que la nostra associació esta forta, valenta. S’ha 
fet moltíssima feina que penso que s’ha d’agrair a tots vosaltres. 

Un altre aspecte es que no hem trobat per enlloc es el tema de la gestió forestal i em sap greu dir-
ho perquè dona més feina a la sectorial. L’aspecte de gestió forestal l’hauríem de tenir present. 
Mario Urrea [President de MdC]: Moltes gràcies Gumer. Sabem que la gestió forestal es un tema 
pendent. Creiem que fins i tot, hauríem d’intentar fer aportacions a la llei de  boscos, proposar 
modificacions perquè com comentava la companya Remei González en relació a l’habitatge, la llei 
de boscos també suposa molts impediments i limitacions en els municipis rurals i creiem que aquí 
li hauríem de donar alguna volta, algun matís com a mínim en aquesta llei per tal de poder 
desenvolupar aquest tema i es una cosa pendent.  

Lali Suria [Vallfogona del Ripollès i Presidenta de la Mesa]: Atès que no hi ha més intervencions 
dono per tancada l’Assemblea de Micropobles de Catalunya de 2022 a les 12.50 hores, agraeixo 
a tothom les aportacions i dono pas al President de l’Associació, el Sr. Mario Urrea que ens farà 
avinents les conclusions de la jornada. 

Jordi Tarragó      

Secretari de la Mesa     
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Cesc Salamé 
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