
Celebrem la XXIII Assemblea amb 
l’impuls de noves unitats de suport al 

municipalisme durant el 2021

La revista del 
municipalisme 
català
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solidària amb la Marató

L’Assemblea va tenir lloc el 14 de desembre i es va celebrar telemàticament amb 300 alcaldes i alcaldeses 
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40 anys de l’ACM
Durant tot el 2021 l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques celebrarà els 40 anys de vida. El 3 d’oc-
tubre de 1981 l’ACM es va constituir a la ciutat de Vic 
(Osona) amb la integració d’un centenar d’alcaldes i 
alcaldesses catalans que volien defensar i fer sentir la 
veu del municipalisme. Quatre dècades després l’ACM 
representa a un total de 1.019 ens locals catalans (en-
tre municipis, consells comarcals, diputacions, EMD i 
altres entitats) i és la principal veu del municipalisme 
català, oferint serveis d’assessorament i suport jurídic, 
formació per a electes i treballadors locals, defensa 
i representació de la veu del món local i oferint pro-
ductes i serveis a través de la Central de Compres. Per 
celebrar aquests 40 anys, l’ACM té previst realitzar un 
conjunt d’actes i accions commemoratives durant tot 
el 2021 amb diversitat de temàtiques, abast i arreu del 
territori.
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Amigues i amics, vull aprofitar aquestes línies per desitjar-vos de 
tot cor unes molt bones festes de Nadal i un feliç 2021, en el que 
puguem mirar al futur amb optimisme malgrat tot, i que ens porti 
bona part dels desitjos que ara formulem.

Aquest 2020 serà recordat com un dels anys més dramàtics i col-
pidors que ens ha tocat viure, però també serà l’any que hem su-
perat gràcies a l’esforç i la tenacitat dels 947 alcaldes i alcaldesses, 
regidors i regidores i servidors públics que ho heu donat tot per 
fer front a la pandèmia (i no només a aquesta), per assegurar que 
ningú quedi enrere i preservar els teixits econòmics, culturals, cí-
vics i socials de tots els pobles i ciutats del país.

Igual que la pandèmia ens ha sacsejat el 2020, no podem per-
metre deixar-nos endur pel pessimisme, la tristor o la frustració 
d’un virus que poc a poc superarem amb tenacitat, intel·ligència, 
coratge i sobretot, respectant les mesures de seguretat, protecció 
i distanciament social.

Nadal és temps de família i celebració, encara que enguany sigui 
fortament condicionada per la COVID19, però també és temps de 
solidaritat. Amb les persones qui més estimem, amb la gent gran, 
i també amb les més vulnerables. Compartir és ajudar a la gent 
que més pateix i per això demano que aprofitem aquestes festes, 
en la mesura de les nostres possibilitats, per estar al costat de les 
persones que més ho necessiten, perquè no podem permetre 

que les mesures de seguretat i de distanciament social signifi-
quin donar l’esquena a la solidaritat entre tots nosaltres.

L’any que ara comença està carregat de reptes, i des del munici-
palisme català l’encarem amb tota la força per estar més a prop 
de tots vosaltres, més al servei de tots els pobles i ciutats, i amb 
més eines per a tots els ens locals del país.

Bon Nadal i bones festes!

Lluís Soler
President de l’ACM
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EDITORIAL

Per un 2021 ple 
d’esperança i 
municipalisme

Imprès sobre Satimat Green.
L’ús d’aquest paper redueix l’impacte mediambiental en:

154 kg
d’escombraries

14 kg
de CO2

139 km
en un cotxe 
europeu 
estàndard

3.346 litres 
d’aigua

333 kwh
d’energia

251 kg
de fusta

www.acm.cat
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ACTUALITAT

El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, va tenir un primer record per a 
les víctimes de la Covid-19 i va fer un reco-
neixement als milers de metges, infermeres 
i treballadors, també del món local, “per 
haver sustentat els nostres pobles i ciutats 
d’una pandèmia devastadora”. En aquest 
sentit, ha elogiat la feina dels alcaldes i al-

El municipalisme català crea una nova Fundació 
per impulsar la planificació i gestió territorial 
des dels ajuntaments
L’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques (ACM) va celebrar 
el 14 de desembre a la tarda la 23a 
Assemblea General ordinària de 
l’entitat municipalista. La trobada, 
a causa de la pandèmia i les me-
sures preventives, es va realitzar 
a través de videoconferència, on 
hi van participat uns 300 alcaldes 
i alcaldesses dels diferents ens lo-
cals associats.

caldesses i de tots els servidors públics: “Ho 
heu donat tot per protegir, acompanyar i 
ajudar a les vostres veïnes i veïns. Aquest 
és el millor reconeixement que pot tenir tot 

servidor públic municipal, l’agraïment i la 
confiança de la feina feta”.

L’Assemblea va comptar amb una mesa 
presidida per l’alcalde de Sant Carles de 
la Ràpita i vicepresident de l’ACM, Josep 
Caparrós,  acompanyat per l’alcaldessa 
d’Anglès i també vicepresidenta de l’entitat, 
Àstrid Desset. El màxim òrgan de gestió i 
decisió de l’entitat municipalista va servir 
per presentar els nous serveis d’assistència i 
d’assessorament que l’ACM té previst imple-
mentar per ampliar el suport que ofereix als 
ens locals associats. En el cas de la Fundació 
per a la gestió territorial, que naixerà amb 
el nom de Fundació Municipalista d’Impuls 
Territorial (FMIT), vol facilitar una connexió 
del territori amb les administracions amb 
la voluntat de potenciar la transversalitat La secretària general de l’ACM, Joana Ortega, exposant la gestió de l’entitat durant els últims mesos.

El president de l’ACM, Lluís Soler, en la cloenda agraint l’esforç del municipalisme durant la pandèmia.

Escaneja el codi i apunta’t 
al canal de WhatsApp
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ACTUALITAT

L’Assemblea va aprovar el pressupost 2021.

i actuar com a altaveu municipalista en la 
planificació d’un territori avançat des de 
l’equitat i la sostenibilitat. El president va ex-
plicar que “des de l’entitat volem donar un 
gran salt en l’assessorament i suport als ens 
locals, reforçant l’atenció perquè ara més 
que mai hem d’estar al costat de tots els qui 
dediquem totes les energies a millorar els 
pobles i ciutats”.

Aquesta nova fundació té l’objectiu de po-
tenciar l’acció en l’àmbit de la gestió futura 
del territori i del paisatge, potenciar els rep-
tes i oportunitats a partir de l’escala munici-
pal, impulsar estratègies per aprofundir en 
la cohesió i inclusió social, reflexionar sobre 
la mobilitat local integrada en una mobilitat 
global, i apostar per la transició ecològica. 
En aquest sentit, planteja espais de reflexió, 
recerca, formació i transmissió de coneixe-
ment amb interrelació entre alcaldes i alcal-
desses, representants acadèmics i col·legis 
professionals, i apostar per donar un su-
port, assessorament i acompanyament als 

municipis en totes les accions plantejades. 
Segons Soler, “ens ha de permetre dibuixar 
un territori d’equilibri i avançat des d’una 
visió municipalista, agregada amb sensibi-
litats diverses. I ho farem buscant l’efecte 
multiplicador que representa la suma entre 
l’àmbit local, el professional i l’acadèmic”.

La prioritat de la FMIT serà l’acompanyament 
als Ajuntaments, en l’àmbit de la planifica-
ció i gestió territorial, l’urbanisme o l’acció 
climàtica per tal d’abordar necessitats 
emergents, però també per implemen-
tar agendes globals, a escala local i amb 
l’accent social.

Al mateix temps, l’ACM també es planteja 
crear dues unitats més d’assistència especí-
fica en relació a la contractació pública i la 
hisenda local per ampliar l’assessorament 
als municipis en aquests àmbits clau per al 
municipalisme. Paral·lelament, se seguirà 
potenciant la Central de Compres del món 
local, que ja ofereix 16 productes i serveis, 

ampliant les contractacions agregades al 
servei dels ens locals per tal que disposin 
d’un estalvi procedimental i econòmica. I 
es preveu seguir apostant per la formació 
adreçada als electes i treballadors locals, 
apostant per l’excel·lència.

L’Assemblea també va donar el tret de sor-
tida a la commemoració dels 40 anys de 
l’ACM, que va néixer el 3 d’octubre de 1981 
a Vic. La voluntat de l’entitat és commemo-
rar l’efemèride al llarg de tot el 2021 amb 
diferents actes, activitats i esdeveniments 
relacionats amb el municipalisme i amb la 
història de l’entitat, que no només repassa-
ran la trajectòria i evolució del món local, 
sinó que també pretenen ja treballar per 
als reptes futurs que té el municipalisme 
català.

L’Assemblea es va poder seguir per video-
conferència i es van habilitar diferents es-
pais de l’entitat per garantir les distàncies 
de seguretat pertinents.

L’Assemblea es va retransmetre en format videoconferència des de la seu de l’ACM.

Sergi Penedès, secretari general adjunt. La Mesa presidida per Josep Caparrós, al centre, i Àstrid Desset, a l’esquerra, amb el cap dels Serveis Jurídics.
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Entre els diferents temes abordats desta-
ca l’estudi que ha elaborat l’entitat muni-
cipalista per tal de quantificar les despe-
ses extraordinàries a les que han hagut de 
fer front els Ajuntaments en el marc de la 
COVID19. D’aquesta manera, s’ha enviat 
un qüestionari a tots els municipis, dels 
quals ja n’han respost prop de 200 con-
sistoris, que han declarat més de 38 M€ 
de despeses extraordinàries a les que han 
hagut de fer front arran de la pandèmia. 
De fet, es tracta d’un estudi obert, ja que 
els ens locals segueixen assumint despe-
ses.

L’estudi plantejava una cinquantena 
d’indicadors, agupats en cinc àrees di-
ferents en els quals els ens locals estan 
destinant diners i recursos econòmics i 
humans per poder per front a les conse-
qüències de la pandèmia. De moment, 
per àmbits, destaca Hisenda i Governa-
ció que amb 18 M€ és l’àrea que genera 
més despesa entre els ens locals que han 
respost l’estudi. Tot seguit, destaquen 
els, 7,5 M€ en serveis a les persones, els 
5 M€ destinats a mesures de promoció 
econòmica, els 4,5 M€ a despeses relacio-
nades amb el sector de l’Ensenyament i 

El municipalisme català xifra en 68€ per habitant, 
de mitjana, la despesa extraordinària que estan 
assumint els Ajuntaments arran de la Covid-19
El Comitè Executiu de l’ACM es va 
reunir el 10 de desembre en sessió 
ordinària amb la participació d’una 
quarantena d’alcaldes i alcaldes-
ses catalans. La reunió va servir 
per rendir compte de la feina feta 
en els darrers dos mesos.

ACTUALITAT

els 3M€ en manteniment d’equipaments 
i instal·lacions municipals. Cal indicar que 
en ser la majoria d’ajuntaments estudiats 
de menys de 20.000 habitants, la despesa 
social està assumida a través dels serveis 
socials bàsics dels consells comarcals.

Aquestes dades corresponen a 150 Ajun-
taments que agrupen una mostra de gai-
rebé 600.000 habitants i representa una 
despesa extraordinària mitjana de 68€ 

per habitant que ha hagut de fer front 
cada Ajuntament des del mes de març de 
2020 quan va esclatar la Covid-19 i es van 
començar a aplicar mesures.
Segons el president de l’ACM i alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, “aquest estudi ens 
ha de permetre acostar-nos a la xifra glo-
bal de recursos extraordinaris que hem 
hagut d’assumir des de l’administració 
local”. I afegeix que “una vegada més es 
torna a demostrar que el món local som 

Una captura de la reunió per videoconferència del Comitè Executiu de l’ACM.

L‘estudi que es fa 
entre els ajuntaments 
vol quantificar 
els recursos que 
estan destinant 
els ajuntaments a 
gestionar la pandèmia

Qüestionari

169 
ajuntaments 

al
qüestionari

19 
ajuntaments
descartats

150
ajuntaments 

analitzats
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ACM,
la força del municipalisme

ACTUALITAT

Oferim un catàleg de productes i 
proveïdors d’elements de  
protecció (mascaretes, gels, 
guants, etc) a disposició dels ens 
locals 

Consulta’l a www.acm.cat

Àmbit Despeses
Atenció i serveis a les persones

Àmbit educatiu / Inici curs 2020-2021
 7.479.597,99 €

DESPESA TOTAL 38.051.333,12 €

Nombre ajuntaments % Mostra

1 - 1.000 habitants

1.001 - 5.000 habitants

5.001 - 20.000 habitants

66

49

31

44%

33%

21%

TOTAL GENERAL 150 100%

20.001 - 50.000 habitants 4 3%

essencials a l’hora de fer front a les ne-
cessitats de la ciutadania, i que necessi-
tem uns recursos i finançament adequat 
d’acord al rol de prestació de serveis i 
atenció que donem”.

De moment, l’ACM està realitzant aques-
ta campanya per quantificar el fons com-
pensatori però segueix recordant que du-
rant tota la crisi sanitària s’està reclamant 
al Govern català que en totes les convo-
catòries que surtin des dels diferents De-
partaments també es tinguin en compte 
els sobrecostos dels Ajuntaments, que 
han afectat els serveis de la ciutadania 

Nou membre del 
Comitè Executiu
El Comitè Executiu, reunit el 10 de des-
embre, va aprovar el nomenament d’un 
nou membre. Es tracta de l’alcalde de 
Mont-roig del Camp (Baix Camp), Fran 
Morancho López. La incorporació del 
nou membre es produeix en substitu-
ció de Josep Perpinyà, que el passat 
28 de novembre va deixar l’alcaldia de 
Sant Just Desvern i la seva trajectòria 
com a electe. El Comitè Executiu de 
l’ACM ha d’estar format per alcaldes i 
alcaldesses.

donada la seva capacitat tributària, que 
també s’ha vist reduïda. A més, també 
s’ha promogut la implantació d’un fons 
de reactivació socioeconòmica a través 
del govern català que ha acabat fixant en 
120M€, així com també la reclamació al 
Govern espanyol de la flexibilització de la 
regla de la despesa, que es va acordar a 
l’octubre, i l’ús incondicionat dels superà-
vits i romanents municipals per tal de po-
tenciar la reactivació dels pobles i ciutats. 
En aquest sentit, l’ACM també s’ha adhe-
rit a la petició de la FEMP de reivindicar 
un Fons Estatal d’un mínim de 3.000M€ 
per reactivar pobles i ciutats. 

Manteniment

Promoció Econòmica

Hisenda i Governació

 4.633.661,35 €

 2.960.090,19 €

 4.936.793,17 €

18.041.190,42 €

L’estudi s’amplia als Consells Comarcals
L’estudi per quantificar el fons compensa-
tori que hauria de rebre el municipalisme 
català per la Covid-19 també arriba als 
consells comarcals. El Fòrum Comarcal 
de l’ACM va anunciar que també s’amplia 
l’estudi a les despeses que estan assumint 
els ens comracals durant aquesta pandè-
mia. L’Àrea de Continguts de l’ACM és qui 
gestiona l’estudi i està en contacte amb 
els ens locals.

Atenció i serveis a 
les persones: 20%

Hisenda i 
Governació: 47%

Promoció 
Econòmica: 13%

Manteniment: 8%

Àmbit educatiu
Inici curs: 12%
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ACTUALITAT

Ens reunim amb representants de la UVic-UCC
El passat 3 de desembre el president de l’ACM, Lluís Soler, i la secretària 
general, Joana Ortega, van mantenir una trobada amb la directora de 
formació contínua de la UVic-UCC, Montserrat Fontarnau, i la coordina-
dora de Desenvolupament de Polítiques Corporatives del UVic-UCC, 
Meritxell Borràs La trobada forma part de les reunions amb responsa-
bles de les universitats catalanes per reforçar els lligams amb el sistema 
universitari català i explorar possibles vies de relació i col·laboració en 
l’àmbit formatiu, tenint en compte que un dels puntals de l’ACM és la 
formació destinada a càrrecs electes i personal de l’administració local.

La iniciativa, que porta per eslògan ‘Fes 
que destaqui’, pretenia implicar els ajun-
taments i ens locals catalans per tal de 
conscienciar a la ciutadania que portar 
posada la mascareta en espais públics és 
fonamental per lluitar contra la pandèmia 
de la Covid-19. A més, la campanya tenia 
un segon objectiu que és col·laborar amb 
la Marató de TV3 d’aquest 2020 que des-

Promovem l‘ús de la mascareta i les mesures de 
protecció amb la campanya municipalista 
“Fes que destaqui” solidària amb la Marató de TV3

L’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) va posar en marxa a inicis de 
desembre una campanya publici-
tària per sensibilitzar, promoure i 
conscienciar sobre l’ús responsa-
ble de la mascareta i la necessitat 
de respectar les mesures sani-
tàries i de protecció.

Algunes de les imatges gràfiques que formen part de la campanya amb la voluntat que els ens locals catalans se la fessin seva i hi col·laboressin.

tina els diners recollits a la lluita contra la 
Covid-19. 

Així, per cada ens local que se suma a la 
campanya, l’ACM afegeix 50 euros a la 
donació global que realitzarà a la Marató 
d’enguany. D’aquesta manera, la implicació 
dels ajuntaments no només serveix per fo-
mentar les mesures preventives i sanitàries 
entre la ciutadania, sinó també per fer una 
donació econòmica conjunta del munici-
palisme català a través de l’Associació. De 
moment, l’ACM ja ha anunciat que lliura 
15.000 euros a la Marató de TV3 d’acord 
amb la implicació dels ens l ocals.

Segons el president de l’ACM, Lluís Soler, 
“des del municipalisme català refermem el 
nostre compromís amb la solidaritat i amb 

l’ús de la mascareta i les mesures de segu-
retat, en una campanya que volem implicar 
a tots els ens locals de Catalunya”. I afegeix 
que “el municipalisme hem estat un actor 
rellevant en tota la gestió de la pandèmia 
i en vehicular les mesures que s’han anat 
regulant. Ara volem fer un pas més. Insistir 
en què un bon ús de la mascareta és vital 
per la nostra salut”. 

La campanya es basa en una sèrie de ma-
terial gràfic que els ens locals tenen a la 
seva disposició i poden adaptar en dife-
rents versions i personatges, afegint-hi la 
seva imatge corporativa oficial i penjar-los 
als espais públics i pàgines web munici-
pals. Al mateix temps, es demana que en 
facin difusió a les xarxes socials i utilitzant 
l’etiqueta #TocaATohtomACM.



ÀMBITS SECTORIALS
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En la benvinguda el president de l’ACM, Lluís 
Soler, va “posar en valor” la “gran” feina feta 
per part dels Consells Comarcals en els darrers 
mesos. Soler va recordar que els consells co-
marclas estan mal finançats i va afegir que “per 
això dins del pla de mandat tenim planificat 
enfortir els Consells”, ja que “són una eina prio-
ritària per nosaltres”. Soler va repassar va desta-
car la participació del nou Secretari General del 
Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies, 
el Sr. Oriol Amorós, per tal d’abordar juntament 
amb els presidents i presidentes dels Consells 
Comarcals el contracte programa, el qual “ens 
ha dajudar a amortiguar les situacions socials 
que tenim a hores d’ara i que s’han accentuat” 
i va asseverar que “no podem permetre en cap 
cas que tinguem situacions de persones en 
segones velocitats. Tothom ha de tenir les ma-
teixes garanties”.

El Secretari General del Departament d’Afers 
Socials, Treball i Famílies, el Sr. Oriol Amorós, 
va repassar les inversions que ha fet el Govern 
en l’àmbit del contracte programa de servei 
socials i ha explicat que “enguany s’ha fet la 
inversió més gran en el finançament d’aquest 
contracte programa, que s’ha ampliat en 45 

El Fòrum Comarcal celebra l‘Assemblea general 
per debatre sobre el Contracte programa de 
serveis socials i projectes contra el despoblament
El Fòrum Comarcal de l’ACM 
va celebrar el 16 de desembre 
l’Assemblea general. La reunió va 
servir per encarar el final d’any i 
abordar diverses temàtiques relle-
vants pels ens comarcals catalans.

milions d’euros arran de la situació sobrevingu-
da que ha generat la COVID-19”. En aques sen-
tit, pel que fa al contracte programa 2020-2024 
s’han iniciat els treballs amb les entitats muni-
cipalistes i caldrà plantejar un reforçament dels 
serveis socials bàsics.

El president del Fòrum Comarcal de l’ACM, Joa-
quim Colomer, va explicar que des de l’entitat 
municipalista s’està realitzant un estudi per 
quantificar els diners que estan assumint els 
ens locals amb la gestió de la Covid-19 i que en 
els propers dies també es farà amb els consells 
comarcals. L’Assemblea del Fòrum Comarcal 
va comptar amb una quarantena de represen-
tants d’arreu del territori. També es va presen-
tar el projecte per a l’elaboració de l’Agenda Ru-
ral amb la intervenció del gerent de l’Associació 

Muntatge de l’Assemblea del Fòrum Comarcal, celebrada telemàticament.

d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Albert 
Puigverd, i el director de la Fundació Trans-
parència i Bon Govern Local (FTBGL) de l’ACM, 
Lluís Corominas. Precisament, l’ACM, junta-
ment amb l’ARCA i l’Associació de Micropobles 
de Catalunya, forma part del grup de treball 
per elaborar la proposta de l’Agenda Rural de 
Catalunya, una eina que ha de permetre que 
els agents dels territoris rurals puguin implicar-
se directament en la formulació de les políti-
ques rurals.

També es va presentar que el projecte 
d’arrelament en el territori que fa la FTBGL ha 
publicat les bases de la convocatòria pública 
per accedir al cofinançament de tres projectes 
que ajudin a desenvolupar iniciatives de pres-
tació de serveis contra el despoblament.
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Des de l’ACM ja ens vàrem posar a disposició 
del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies (DTASF) per tal de traslladar-los 
les necessitats i les demandes que els ens 
locals manifesten. La implementació d’un 
nou Contracte Programa és clau per ajudar 
a transformar el sistema de serveis socials i 
cabdal per a la planificació de les polítiques 
socials a Catalunya.  Per tant, serà necessari 
un cert replantejament de les estratègies i 
les formes d’actuació dutes a terme fins ara. 

És important un reforç dels serveis socials 
bàsics, reforçar el model preventiu, nous 
models d’atenció a les persones vulne-
rables i dependents, un reforçament de 
la cooperació interinstitucional i públic-
privada per establir una nova agenda de 
cooperació. 

Els treballs per al nou CP ja s’han iniciat. Des 
del grup tècnic de l’ACM hem participat ja 
a una primera reunió per treballar el nou 
model de Contracte Programa per als ens 

locals. En aquesta primera reunió se’ns va 
exposar el model metodològic de treball i 
ens vàrem emplaçar a iniciar els treballs el 
proper 14 de gener del 2021. 

És evident que en aquest nou model de 
Contracte Programa s’hauran d’afrontar 
aspectes com: una major vulnerabilitat de 
la ciutadania; més dependència (gent gran, 
discapacitats); més desigualtats internes; 
menys vincles socials 

Per fer front a aquestes noves circumstàn-
cies eçés vital plantejar un gran reforça-
ment dels serveis socials bàsics: impuls de 
la funció directiva, supervisió, suport tècnic; 
Reforç de l’atenció domiciliària; reforç del 
treball comunitari; atenció a la infància més 
vulnerable;  entre d’altres.

Des de l’ACM treballarem amb el Consell 
Assessor de l’Àrea de Benestar de l’entitat, 

per tal d’aportar a aquest nou Contracte 
Programa tot allò que pugui beneficiar al 
món local i com no a la ciutadania. 

El paper de l’atenció social i els serveis so-
cials en aquesta crisi és i ha estat crucial. Les 
administracions locals hem advertit que no 
tenim prou recursos. Però no hem deixat de 
prestar servei a la nostra ciutadania, sobre-
tot a aquella més vulnerable.  Per tant, ga-
rantir que els governs ofereixin als profes-
sionals els subministraments necessaris per 
realitzar les seves tasques és clau per garan-
tir que els més vulnerables siguin atesos a la 
llar i que els serveis de salut i atenció social 
funcionin de manera integrada.

Perquè invertir en serveis socials també és 
invertir en el desenvolupament del territori. 
Els serveis socials són un sistema clau per 
al desenvolupament del territori i això cal 
posar-ho en valor. 

S‘inicia l‘elaboració del nou Contracte Programa 
per als serveis socials bàsics
El contracte programa és l’eina 
de gestió que permet establir una 
relació entre les administracions, 
caracteritzada per una corres-
ponsabilitat del govern autonòmic 
i del govern local en la gestió, la 
prestació i la implementació dels 
serveis socials al territori, mi-
tjançant l’establiment d’accions, 
obligacions i competències per 
cadascuna de les parts.

Participem a la trobada virtual del Comitè català 
d‘Unicef per reflexionar sobre la pobresa infantil
La vicepresidenta de l’ACM i alcaldessa de 
Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, va parti-
cipar el 17 de desembre a la jornada, organit-
zada pel Comitè català d’Unicef, entorn de les 
Ciutats Amigues de la Infància i la pobresa in-
fantil. Es tractava d’un espai de reflexió amb la 
participació de diferents entitats. Mercè Bosch 
va destacar que la pobresa infantil és asimètri-
ca en funció del territori, però cal que des del 
municipalisme català aconseguim treballar un 

nou Contracte Programa de serveis socials, del 
qual ja s’han iniciat els treballs, que ens permeti 
prioritzar polítiques envers la pobresa infantil. 
“Avançar-nos ara a les noves desigualtats que 
de segur està creant la pandèmia en funció 
de les famílies més vulnerables ha de ser una 
prioritat pels ens locals. Cal plantejar polítiques 
proactives i redistributives que evitin fer créixer  
la desigualtat que repercuteix directament en 
el desenvolupament dels nens i nenes”, va dir.
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La suspensió de les regles fiscals
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Des de l’inici de les mesures de contenció de la 
pandèmia de la COVID-19, l’ACM ha reivindicat 
la suspensió de la regla de la despesa, la sus-
pensió de l’obligació de destinar el superàvit a 
l’amortització del deute o a inversions finance-
rament sostenibles, i l’alliberament dels roma-
nents, per tal que els ens locals puguin disposar 
del màxim de recursos per fer front a la crisi.

El dia 20 d’octubre de 2020, a sol·licitud del 
Consell de Ministres,  el Congrés dels Diputats 
va acordar apreciar que, a conseqüència de la 
pandèmia de COVID-19, es produeix una situa-
ció d’emergència extraordinària que motiva 
la suspensió de les regles fiscals, d’acord amb 
l’article 135.4 de la Constitució i l’article 11.3 
de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF).  Per tant, des 
d’aquella data (20 d’octubre) són inaplicables 
els objectius d’estabilitat i de deute públic així  
com la regla de despesa, aprovats pel Govern 
de l’Estat l’11 de febrer de 2020.  

L’adopció d’aquesta mesura excepcional com-
porta un seguit de conseqüències per als ens 
locals, de les quals destaquem les següents:

• No s’exigeix el compliment de l’article 32 de 
la LOEPSF en relació amb el superàvit de 2019 
i 2020, i la seva destinació els anys 2020 i 2021, 
respectivament. La suspensió de les regles fis-
cals comporta que el superàvit no s’hagi de de-
dicar necessàriament  a amortitzar deute i tam-
poc a inversions financerament sostenibles. 

• Atès que les regles de destinació del superàvit 
no són aplicació, no es requereix l’aplicació de 
l’article 12.5 LOEPSF, segons el qual els ingres-
sos que s’obtinguin per damunt dels previstos 

es destinaran íntegrament a reduir el nivell de 
deute públic.

• Els pressupostos dels ens locals consolidats de 
2021 podran presentar una situació de dèficit 
de fins al 0,1% del PIB, en termes de compta-
bilitat estatal.  Tanmateix, se segueix aplicant el 
règim pressupostari del text refós de la Llei Re-
guladora de les Hisendes Locals, inclòs el princi-
pi d’equilibri pressupostari (art. 165.4).
 
• Es manté en la seva totalitat l’aplicació del 
règim d’endeutament de les entitats locals es-
tablert al text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
L’autorització d’una operació a llarg termini 
per finançar inversions tindrà en compte de 
manera preferent el compliment del principi 
d’estabilitat pressupostària en la liquidació de 
2019.

• El límit de la despesa no financera, ens els ter-
mes de l’article 30 LOEPSF, no es troba suspès.

• Els anys 2020 i 2021 no són d’aplicació les 
mesures correctives i coercitives que estableix 
la LOEPSF, tret de les mesures automàtiques 
previstes al seu article 20. Per a aquests anys 
no s’exigirà la presentació de plans econòmic-
financers ni la seva aprovació i tampoc no 
s’aplicaran mesures com l’adopció d’acords 
de no disponibilitat de crèdits amb origen en 
aspectes relatius a la presentació o aprovació 
d’aquells plans o al compliment de les regles. 
Pel que fa als plans econòmic-financers (PEF) 
aprovats amb anterioritat a la suspensió de les 
regles fiscals, pel seu incompliment, produïts 
els anys 2018 i 2019, no seran objecte de se-
guiment i els seus incompliments no podran 
donar lloc a les mesures coercitives de l’article 

25 LOESPF o de compliment forçós de l’article 
26 d’aquesta mateixa norma. No caldrà acord 
exprés del Plenari sobre la suspensió del Pla 
Econòmic-financer.
• La suspensió de les regles fiscals no implica la 
suspensió dels terminis de pagament a proveï-
dors.

Assessorament 
jurídic 

prejudicial Anàlisi de
la denúncia

Assessorament 
sobre què cal fer

Acompanyament 
per part d’un 
advocat dels 
Serveis Jurídics

 93 496 16 16 I Ext. 202 i 232

- Tribunal de Cuentas
- Sindicatura de Comptes

- Oficina Antifrau

 Més informació:
-Preguntas frecuentes sobre las consecuen-
cias de la suspensión de las reglas fiscales en 
2020 y 2021 en relación con las comunidades 
autónomas y las entidades locales: https://
www.hacienda.gob.es/CDI/Estabilidad%20
Presupuestaria/FAQ_SUSPENSI%C3%93N_
DE_REGLAS_FISCALES.pdf

- Nota informativa sobre la suspensió de les 
regles fiscals per als exercicis de 2020 i 2021 i 
les conseqüències de la suspensió en els pro-
cediments previstos a l’Ordre ECF/138/2007, 
de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals: http://
economia.gencat.cat/web/.content/70_cor-
poracions_locals/arxius/Nota-informativa-
DGPFAT-06-11-2020.pdf
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L’Agenda Rural Catalana, que podria veu-
re la llum al juny de 2021, neix amb una 
vocació totalment participativa tant en-
tre els diversos agents del sector públic, 
entre ells l’Associació Catalana de Munici-
pis (ACM), com les entitats empresarials, 
element clau en el desenvolupament lo-
cal, a més del teixit social.

A Josa i Tuixén, un petit municipi de poc 
més de 100 habitants de la comarca de 
l’Alt Urgell, veuen l’Agenda com “una eina 
bàsica i molt important per tirar endavant 
projectes, ja sigui a nivell privat com pú-
blic”, segons comenta la seva alcaldessa, 
Marta Poch. L’entorn de la vall de la Vansa 
és per ella un dels punts forts d’aquesta 
zona, on, afegeix, la gent que hi viu i la 
que arriba vol quedar-s’hi. Per això el fu-
tur passa per mantenir els dos pilars de la 
seva economia: la ramaderia i el turisme, 

trobant un “motor” que uneixi tots dos 
sectors.

La connexió a Internet de banda ampla 
és un dels reptes que s’espera poder as-
solir aviat, però cal també que les perso-
nes que tenen interès a instal·lar-se en 
entorns com aquest puguin trobar un 
habitatge, explica l’alcaldessa de Josa i 
Tuixén. De fet, al municipi s’han posat en 
marxa iniciatives de repoblament i arre-
lament, però Poch considera que tot ple-
gat ha d’anar de la mà d’una aposta clara 
de les administracions “per l’entorn rural 
i la seva gent”. Un compromís, diu, amb 
el qual es pretén buscar una “estabilitat 
econòmica”, veure’s “reflectits sobre el 
mapa” i aconseguir que es cregui que “el 
projecte és viable com a país”. 

Precisament, l’Agenda Rural “neix de la 
necessitat que hi ha en els mateixos te-
rritoris rurals per poder opinar”, tal com 
detalla la gerent del Consorci Leader Alt 
Urgell – Cerdanya, Mireia Font. En aquest 
sentit, destaca que la proposta sorgeix 
precisament “des de baix”, des dels muni-
cipis, i amb la idea que sigui una eina de 
participació que aplegui a tots els actors i 
on s’exposin els problemes del “dia a dia” 
d’aquestes àrees i els avantatges que te-
nen aquests entorns. A més, es vol apro-
fitar el camí recorregut pels grups Leader, 
que des dels anys 80 contribueixen en la 
decisió de les polítiques locals de la mà 
de la col·laboració público-privada.
De fet, l’alcaldessa de Josa i Tuixén creu 

que cal veure la zona com un territori 
d’oportunitats. Així, destaca tant el llegat 
històric de les trementinaires –dones que 
es dedicaven a la distribució de plantes 
medicinals de la vall per tota Catalunya- 
com la producció de ‘sake’ que ara arriba 
a tot el món i s’elabora amb aigua del mu-
nicipi. “Segurament és la guspira que pot 
fer funcionar un motor”, assegura Poch, 
que afegeix que aquesta beguda ha ser-
vit per donar a conèixer el poble i pot ser 

Una agenda per donar veu al món rural

El món rural reivindica el seu espai 
dins els òrgans de decisió del país 
per tal de buscar solucions a les 
problemàtiques que pateix i acabar 
amb la desconnexió latent que hi ha 
respecte a les àrees urbanes. Amb 
aquest objectiu s’està creant una 
nova eina que ajudi a afrontar els 
reptes econòmics, socials i ambien-
tals que marquen el present i el futur 
d’aquesta part del territori. 

La plaça Serra del Cadí de Tuixent, on hi ha l’edifici de l’ajuntament i el Museu de les Trementinaires.

REPORTATGE

Marta Poch, alcaldessa de Josa i Tuixen, destaca la importància de disposar de l’Agenda Rural.

L‘Agenda Rural de 
Catalunya neix de la 
necessitat que els 
territoris puguin opinar

Reportatge en col·laboració amb:
ACN (Albert Lijarcio)
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REPORTATGE

un exemple d’emprenedoria per a les per-
sones que tinguin interès en establir-s’hi.

Per la seva banda, la gerent del Consorci 
Leader Alt Urgell – Cerdanya creu que la 
nova agenda servirà per poder comptar 

amb una eina que, de fet, ja existeix a les 
àrees urbanes i, evitar “quedar apartats”. 
En aquest sentit, cita la importància que 
van tenir iniciatives com la ‘Declaració 
de la Seu’ al 2018, impulsada per l’ARCA 
i que defensava un desenvolupament 
rural sostenible, integral i integrador. De 
fet, l’objectiu dels grups Leader és el de 
potenciar projectes de cooperació amb la 
voluntat de contribuir a la retenció de la 
població, afavorir la transició energètica i 
fer front a l’emergència climàtica.

Mentre, al conjunt de l’Estat i fruit de la 
col·laboració de diverses entitats locals 
com ara Teruel Existe o Soria Ya, entre 
d’altres, ha sorgit el moviment ‘España 
Vaciada’. Aquest document de l’any 2019 
busca, mitjançant el consens de diver-
sos agents, garantir el repoblament, la 
cohesió i l’equilibri territorial. A més, en 
l’àmbit europeu també s’està treballant 
en aquesta direcció. Al 2016, la ‘Declara-
ció de Cork 2.0: Una vida millor al medi 
rural’ abordava deu punts clau per al fu-
tur de les zones rurals, tot destacant la 
importància de millorar la governança 
en el món rural per poder innovar en 
aquests territoris, preservar el medi am-
bient i gestionar millor els recursos natu-
rals, entre d’altres.

Foto 11: Vista panoràmica de la Seu d’Urgell i la serra del Cadí.

L’Agenda, que podria ser una realitat a mi-
tjans de 2021, s’està confeccionant per en-
càrrec de la Comissió Interdepartamental 
del Despoblament Rural, depenent del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació. L’equip que està elaborant la 
proposta per a redactar l’Agenda Rural està 
format per representants de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM)), 
l’Associació de Micropobles de Catalunya i 
el Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS). 

L‘agenda podria ser una realitat a mitjans de 2021

MIreia Font del Consorci Leader Alt Urgell-Cerdanya

L‘Agenda vol 
consensuar un model 
per canviar la visió del 
món rural

Es vol que l’Agenda es faci a partir de 
propostes del propi territori i que in-
corpori també aquelles polítiques que 
ja està fent el Govern de la Generalitat. 
En tot aquest procés, segons explica la 
gerent del Consorci Leader Alt Urgell – 
Cerdanya, Mireia Font, es duran a terme 
diverses enquestes per integrar la visió 
de diferents agents del sector públic, 
entitats empresarials i societat civil. 

L’objectiu és que surtin diverses propos-
tes concretes i que aquestes s’integrin 

en una llista de mesures, seguint el mo-
del que s’ha fet servir en l’agenda rural 
francesa. De fet, el país veí compta amb 
aquesta eina des de l’any 2019, la qual 
integra al voltant d’unes 200 accions es-
pecífiques que han de servir per contri-
buir al desenvolupament del món rural. 
A casa nostra, el que es pretén és ajudar 
a fer front a diferents problemàtiques 
que afecten a molts punts del territori 
com són el despoblament de l’entorn 
rural o la pèrdua de competitivitat de 
les empreses.



REPORTATGE
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Detall de la Font del Coll, ubicada al carrer Riu de Mola de Tuixent.

 L’entrada principal del nucli de Tuixent, amb el campanar de l’església de Sant Esteve al fons.Museu de les trementionaires de Josa i Tuixén.

És en aquest context que l’Agenda Rural 
Catalana pot ser ara clau per disposar d’un 
model consensuat entre tots els actors 
que faci canviar la visió que hi ha sobre 
aquests territoris. Tot plegat, a més, per 
seguir l’estratègia de desenvolupament 
rural a escala europea i complementar 
els objectius de l’Agenda 2030. D’aquesta 
manera, es vol, entre d’altres, promoure 
la transversalitat en la presa de decisions, 
garantir la producció agroalimentària per 
a una alimentació sostenible i millorar la 
qualitat de vida dels habitants de les zo-
nes rurals.

Per la seva banda, l’especificitat que te-
nen els petits municipis, aquells on la 
població no arriba als 500 habitants, és 
un altre element important que cal con-
siderar per tal d’aconseguir que les se-
ves realitats siguin tingudes en compte. 
És per aquest motiu que l’Associació de 
Micropobles treballa des de 2018 per 
aconseguir que s’aprovi un Estatut que 
els reguli. Cal tenir en compte que a Ca-
talunya hi ha 320 micropobles i, entre 
tots ells, sumen una població de 80.000 
habitants. Això representa un 1,2% de la 
població catalana, tot i que cal destacar 
que els seus termes ocupen un 35% de la 
superfície del país.

Cal complementar 
l‘Agenda Urbana amb la 
realitat de l‘entorn rural

L’ACM i l’Associació de Micropobles són 
dues de les entitats que també partici-
pen en l’elaboració de l’Agenda Urbana 
de Catalunya, més centrada en el des-
envolupament de les ciutats i els punts 
on s’hi concentra molta població. Per 
aquest motiu, consideren que cal com-
plementar els seus plantejaments amb 
els dels entorns rurals i, fins i tot, im-
pulsar accions conjuntes que beneficiïn 
totes dues realitats. De fet, cal tenir en 
compte que les àrees urbanes neces-
siten dels diferents recursos que hi ha 
als pobles i, en sentit contrari, els petits 
municipis viuen dels serveis, el turisme 
i el potencial econòmic que hi ha a les 
ciutats.

La sostenibilitat és un dels principals ne-
xes en comú que basen els principis de 
totes dues agendes. En el cas de la ur-
bana, es vol incidir en aspectes com ara 
la inclusió, la cohesió, la diversitat o la 
igualtat entre persones. També s’abunda 
en l’aposta per la transformació del mo-
del energètic i en l’ús de les noves tec-
nologies com a models de desenvolupa-
ment productiu i econòmic. Tot plegat, 
buscant també un model de governança 
compartida i sent conscients que el seu 
àmbit d’actuació no pot restringir-se 
només a les principals conurbacions del 
país, sinó que ha de tenir en compte la 
configuració global del territori que les 
envolta.
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FORMACIÓ

Posem en marxa en format online la 7a edició del 
Màster en Govern Local per a electes locals de la 
demarcació de Barcelona
L’11 de desembre es va donar el 
tret de sortida a la 7a edició del 
Màster en Govern Local de la de-
marcació de Barcelona. Aquest 
títol de formació superior va 
adreçat específicament als cà-
rrecs electes locals i s’organitza 
a través de la Fundació Aula 
d’Alts Estudis d’Electes, amb 
el suport i col·laboració de la 
Càtedra Enric Prat de la Riba i 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona. 

Diversos electes del país es formaran 
durant dos anys per obtenir aquest títol 
universtiari, homologat amb els estudis 
d’ensenyament superior del Pla Bolonya.

El president de l’ACM i alcalde de Deltebre, 
Lluís Soler, va vole donar la benvinguda 
als electes que cursaran el Màster. Soler 
va explicar que “l’objectiu de l’ACM és que 
l’electe local, després del seu mandat, a 
part de servir a la ciutadania, pugui acabar 
el seu pas per l’administració local amb les 
màximes habilitats i coneixements” ja que 
això “també dignifica la figura de l’electe 
local”. Alhora Soler també va celebrar que 
“hi hagi electes que assumeixin el repte 
de sumar coneixements i habilitats per 
posar-ho al servei de la ciutadania. Des de 
l’ACM treballem perquè cada any creixem 
i puguem oferir més oferta formativa”. Fi-
nalment el president de l’ACM va assegu-
rar que “a part de tenir moltíssims reptes 
del que se’ns presenten amb la COVID-19, 
també hem volgut oferir una oferta forma-
tiva nova i que respongui a les demandes 
actuals”.

El Màster té per objectiu tenir un major co-
neixement dels canvis i reptes que tenen 
les administracions locals en un nou con-
text, així com aprofundir en l’estructura 
organitzativa i les competències dels ens 
locals, les relacions amb altres adminis-
tracions i conèixer i saber utilitzar les fons 
d’informació jurídiques, polítiques i socials 
que permetin millorar la governabilitat 
local. Al mateix temps, també es busca 
reconèixer tècniques i instruments per 
gestionar els recursos humans d’un ajun-
tament, analitzar normativa d’actualitat i 
tractar els mecanismes financers i tributa-
ris que són competència de l’administració 
local, entre d’altres qüestions.

Les anteriors edicions del Màster en Go-
vern Local s’han desenvolupat presencial-
ment; tanmateix, la situació sanitària en 
què ens trobem, ens obliga a adoptar un 
nou plantejament docent, adaptat a les 
circumstàncies actuals. En conseqüència, 
totes les sessions es fan online llevat de les 

Informació
93 496 16 16 / Ext. 201
formacio@acm.cat
www.acm.cat/formacio

Col·laboren amb aquesta secció:

sessions pràctiques. El Mâster s’impartirà 
els divendres a la tarda (de 4 a 8) i els dissa-
btes al matí (de 9 a 2) i finalitzarà al mes de 
juny del 2022.

Properament està previst de cara al 2021 
posar en marxa una nova edició del Màster 
específica per la demarcació de Tarragona, 
i més endavant se n’oferiran per als electes 
de Lleida i Girona. Així mateix, i en format 
de Postgrau és previst que s’iniciïi en el 
mes de febrer el de lideratge i governança 
local, adreçat també a electes locals prio-
ritàriament que tinguin delegades tasques 
de govern.
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FORMACIÓ

L’Àrea de Formació de l’ACM i també les  
Diputacions de Tarragona, Girona i Llei-
da mitjançant el pla agrupat de formació 
pels treballadors públics van implantar la 
formació virtual a partir del mes d’abril 
d’aquest 2020. A més, aquesta programa-
ció conjunta ha comportat que aqueste 
ventall d’ accions formatives promogudes 

per aquestes diferents institucions fossin 
obertes a la inscripció de qualsevol te-
rritori i administració. Actualment, totes 
les accions formatives, siguin seminaris, 
cursos, postgraus o màsters, es realitzen 
a distància. Tot i que el canvi de la presen-
cialitat a la virtualitat es va haver de fer a 
contrarellotge a partir del 13 de març, ini-
ci del confinament a causa de la Covid-19, 
l’ACM va convertir aquest contratemps 
en una oportunitat. Així, durant el 2020 
més de 10.000 electes o treballadors de 
l’administració local han impartit algunes 
de les accions formatives ofertes. S’ha 
realitzat una oferta formativa de més de 
102 accions, que comprenien cursos de 
16 hores, fins a webinars de 2 hores.

Quasi 11.000 treballadors locals i electes han passat 
per les aules virtuals el 2020 per formar-se

L’esclat de la pandèmia Covid-19 
ha marcat el 2020 a nivell forma-
tiu de l’ACM. L’entitat ha aprofitat 
el repte per fer la gran aposta cap 
a la formació virtual, ja que en un 
mes es va passar del 97% de for-
mació presencial, a un 100% de 
formació virtual. 

77% 
dones

23% 
homes

Dades dels inscrits

Després de la gran acceptació i resultats de 
mitjans i finals del 2019 amb els tallers pre i 
post eleccions municipals, aquest 2020 els 
electes se’ls ha ofert diferents continguts 
formatius, sempre amb el denominador 
comú de ser enfocats a la realitat de l’electe 
local.

Els primers mesos de pandèmia es va prio-
ritzar en capacitar en la millora de les reu-
nions virtuals, en el teletreball i en la ciber-
seguretat. Posteriorment, es va oferir amb 
molt èxit d’inscripció un seminari centrat en 
la millora de la comunicació i l’oratòria, des 

Més de 600 electes en formacions específiques 

Seminaris 
col·laboratius
Durant l’últim trimestre del 2020 s’han or-
ganitzat dos seminaris per a electes i tre-
balladors de l’administració local basats en 
una col·laboració amb altres entitats i insti-
tucions. Les iniciatives han tingut molt èxit, 
sobretot el Seminari de Fons Europeus, 
juntament amb Diplocat, l’FMC i el Depar-
tament d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència. També ha estat un 
èxit el Seminari, organitzat amb la Cambra 
de Comerç de Barcelona, per detectar me-
canismes per inicidir en la reactivació post-
Covid19 als municipis catalans.

10.753 
alumnes

417
hores 

lectives

102
accions 

formatives

97% 
formació 

virtual

del juny a l’octubre. Es van haver de realitzar 
quatre edicions , i foren impulsats i coordinats 
a través de la Fundació Aula d’Alts Estudis 
d’Electes (FAAEE) de l’ACM. En total més de 
200 electes van poder formar-se en aquest 
àmbit, amb més de trenta alcaldies, que van 
poder millorar les habilitats comunicatives.

L’aposta per la formació específica per a elec-
tes locals ha continuat amb la posada en 
marxa aquest desembre de la 6a edició del 
Màster en Govern Local per a la demarcació 
de Barcelona, i al mes d’abril s’ha d’iniciar la de  
Tarragona.

Però aquí no es queden les accions formati-
ves pensades per als electes, ja que aquest 
2021 també s’iiciarà la 4a edició del Post-
grau en lideratge i governança local per 
incrementar les capacitats directivces i mi-
llorar la presa de decisions. A banda, estan 
previstes sessions monogràfiques, com la 
que es va fer al mes de novembre, sobre la 
gestió de les ocupacions d’habitatges, que 
serviran als electes per poder afrontar els 
reptes d’aquest mandat 2019-2023, que ha 
començat marcat per la gran gestió que han 
hagut de fer els ens locals per fer front a una 
pandèmia mundial.
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La darrera a formar part d’aquest servei ha 
estat la de vehicles terrestres, que cobreix 
l’assegurança obligatòria pels vehicles; i 
que ha tingut molt bona acollida entre els 
ens locals. Tant és així que ja són 114 els qui 
l’han contractat durant el seu primer any 
de vigència. 

FIACT és l’asseguradora per aquesta pòlis-
sa que cobreix les conseqüències econòmi-
ques derivades de l’ús i circulació dels vehi-
cles. Cal subratllar que els ens locals poden 
escollir entre la cobertura bàsica o incloure 
l’addicional per a determinats vehicles. La 
cobertura bàsica inclou la responsabilitat 
civil (obligatòria i voluntària), protecció 
jurídica, accidents, trencament de llunes, 
danys per animals cinegètics  i assistència 
en viatge. Pel que fa a la cobertura opcio-
nal, es pot contractar envers incendi, ro-
batori, per a vidres de vehicles industrials 
i tractors així com en la modalitat tot risc.

Els ens locals interessats en contrac-
tar el servei de pòlisses i mediació 
d’assegurances poden contractar diverses 
pòlisses que donen resposta a les seves ne-
cessitats. En total, s’ofereixen set pòlisses: 

• Danys a edificis i instal·lacions: cobreix els 
edificis i el patrimoni municipal (Catalana Oc-
cidente).

• Vida: cobreix la defunció i/o invalidesa per 
qualsevol causa, tant accidental com natural 
(Vidacaixa).

• Accidents: cobreix la defunció i/o invalidesa 
per causa accidental (Zurich).

• Responsabilitat civil i patrimonial: cobreix 
l’ajuntament davant reclamacions de tercers, 
tant indemnització com defensa (Zurich).

• Responsabilitat de càrrecs electes: cobreix 
les responsabilitats personal tant dels electes 
com dels funcionaris i laborals (AIG).

• Defensa jurídica i reclamació de danys: co-
breix per a la reclamació dels danys a que es-
tan sotmesos els bens municipals (ARAG).

La pòlissa d’assegurances per a vehicles 
terrestres suma 114 entitats usuàries durant el 
seu primer any de vigència
El servei de pòlisses i mediació 
d’assegurances va ser un dels pri-
mers que es va promoure des de 
la central de compres de l’ACM, i 
gradualment s’hi han incorporat 
diverses pòlisses. 

CENTRAL DE COMPRES

Informació
93 496 16 16 / Ext. 212
centraldecompres@acm.cat
www.acm.cat/compres

• Vehicles terrestres: com ja hem esmentat, 
cobreix l’assegurança obligatòria de vehicles 
(FIATC).

Pel que fa al servei de mediació d’assegurances, 
inclou l’assessorament especialitzat, contrac-
tació i tramitació de sinistres. L’adjudicatari és 
Ferrer & Ojeda. 

Cal subratllar que la vigència de les pòlisses és 
anual i que la vigència de l’Acord marc és de 
dos anys, prorrogable a un any més i un altre, 
si s’escau.



Considerem molt necessària la creació de l’Agenda Rural de Catalunya. 
Cal comptar amb un instrument que ens permeti avaluar, identificar i 
afrontar les necessitats del món rural en els propers anys.

Catalunya no es pot entendre sense el món rural. L’Agenda Rural ha de 
ser un instrument adreçat a garantir un país equilibrat social i territorial-
ment. Les zones rurals han de ser fons de riquesa i d’ocupació estable; 
cal lluitar contra el despoblament de certs territoris del nostre país, i 
entendre que el món urbà i el món rural han d’actuar complementària-
ment.

Així mateix, cal que la futura Agenda Rural reculli les propostes que 
provinguin des del territori per dinamitzar les zones rurals. Els nostres 
municipis i comarques són elements imprescindibles per establir les es-
tratègies de desenvolupament territorial al nostre país.

En resum, donem suport a totes aquelles propostes adreçades a millorar 
la qualitat de vida de les zones rurals i la competitivitat del teixit empre-
sarial rural, les produccions agroalimentàries de qualitat i sistemes de 
governança que tinguin ben present el món rural del nostre país.
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PARTITS POLÍTICS

Creieu que és necessària una Agenda Rural a Catalunya?

Marc Solsona
President del Consell d’Acció Municipal del 
Partit Demòcrata

Cal comptar amb un instrument que ens permeti 
avaluar, identificar i afrontar les necessitats del món 
rural en els propers anys

L’Agenda Rural és una eina imprescindible per reduir les desigualtats terri-
torials i per fer front als reptes i crisis globals que afronta el país com són la 
transició ecològica, la seguretat alimentària, el canvi climàtic i la sostenibilitat 
de Catalunya. És també un instrument que permetrà avançar en la necessària 
reconnexió rural-urbà que ha de contribuir a un canvi de perspectiva social 
en relació als territoris rurals per tal de restaurar el lloc indispensable d’aquest 
territoris en el projecte nacional de país.

L’Agenda Rural serà el resultat d’un ampli procés de participació a través 
del qual s’identificaran les necessitats de les poblacions rurals entorn a la 

salut, l’educació, la mobilitat, l’ocupació, la tecnologia digital, l’urbanisme, 
l’habitatge, el relleu generacional, l’envelliment, la cultura i l’economia. Un 
cop identificades aquestes necessitats es proposaran les mesures de suport 
al desenvolupament dels territoris rurals prioritzant-ne les accions. L’Agenda 
Rural ha de comportar, de forma inevitable, un canvi en els models de gover-
nança de manera que les decisions vitals dels territoris rurals que afecten el 
dia a dia de la gent es prenguin de forma coparticipada i en igualtat de con-
dicions entre les administracions locals, les supramunicipals i l’administració 
de la Generalitat de Catalunya.

Dionís Guiteras
Alcalde de Moià i portaveu del grup 
d’ERC a la Diputació de Barcelona

És un instrument que permetrà avançar en la necessària 
reconnexió rural-urbà que ha de contribuir a un canvi de 
perspectiva social en relació als territoris rurals

Aprovar el Pacte pel desenvolupament rural i contra la despoblació, a través d’una 
estratègia conjunta entre la UE, el Govern de l’Estat i la Generalitat, és un element 
capdal per entomar una veritable agenda rural catalana. Aquest Pacte servirà 
per abordar el repte demogràfic i se centrarà, especialment, en les comarques 
d’obligada reactivació que pateixen pèrdua de població, empobriment i envelli-
ment i implicarà totes les conselleries en funció de les seves competències.

També els i les socialistes catalans volem apropar i garantir els serveis públics bà-
sics a les zones rurals, que contribueixin a evitar la despoblació. A tal efecte cal 
establir amb urgència un decàleg dels serveis públics essencials retallats que cal 
recuperar: el transport escolar gratuït a nuclis agregats, el pressupost dels hospi-
tals més allunyats i els seus serveis, la descentralització dels departaments de la 
Generalitat i les ajudes a famílies amb fills amb discapacitat, entre d’altres.

El nou Govern català haurà de desenvolupar mesures de desenvolupament sos-
tenible per al sector agroalimentari on hem de prioritzar la recerca, la innovació i 
la transferència del coneixement científic i tecnològic adreçat al sector, a través de 
les potents eines d’R+D de què disposem ja a el país, entre aquestes: les universi-
tats, IRTA, CRESA, CRAG, INCAV¡, dotant-los dels recursos econòmics suficients per 

desenvolupar programes d’R+D+i capdavanters en un món cada vegada més 
competitiu.

Una nova agenda rural hauria de garantir la viabilitat de les produccions agríco-
les i ramaderes, estudiant alternatives que compensin l’important augment dels 
costos de l’energia i de producció. Entre aquestes, donar suport a les instal·lacions 
agrovoltaiques per autoconsum i de recuperació i tractament de residus agríco-
les i ramaders. Promoven també, en col·laboració amb el Govern d’Espanya, una 
Política Agrària Comuna (PAC) que conservi els seus pressupostos actuals, de ma-
nera que agricultors i ramaders puguin afrontar els nous reptes relacionats amb la 
preservació de la biodiversitat i el canvi climàtic, sense detriment de la rendibilitat 
de les seves explotacions.

I per últim, millorar la Llei de la cadena alimentària, que s’ha vist insuficient per 
complir amb els seus objectius, fomentar accions que garanteixin la supervivèn-
cia de les agricultures i la ramaderia extensiva de muntanya i de zones desafavori-
des, desenvolupant mesures que facilitin l’accés als mercats i el seu desenvolupa-
ment tecnològic, i promoure mesures per a la formació i la professionalització del 
sector agrari, per assegurar el relleu generacional.

Jaume Collboni
Secretari de Política Municipal
del PSC

Una nova agenda rural hauria de garantir la viabilitat de les 
produccions agrícoles i ramaderes, estudiant alternatives que 
compensin l’augment de costos de l’energia i de producció
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Quan es parla de ruralitat, molts cops s’assimila a una vida de renún-
cies, a canvi d’una millora de la salut. Veiem els entorns rurals com a 
saludables i com a llocs de recuperació, per “carregar les piles” i tornar 
a la quotidianitat. Què lluny queda aquesta idea preconcebuda de la 
veritable qualitat de vida que tenim als pobles, on ens hem espavilat, 
malgrat la distància amb les grans ciutats. Però més enllà dels tòpics, 
la vida metropolitana i la vida rural tenen necessitats i reptes diferents, 
que s’han de tractar des de perspectives i sensibilitats diverses per tal 
de ser atesos com cal.
 
La forma com ens relacionem els territoris, sobretot des de la vessant 
política i administrativa, tendeix a una visió i relació centralista per part 

de les administracions, ubicades en àmbits urbans i amb visió sovint 
urbanocèntrica. Els vincles que es creen molts cops venen marcats des 
d’una perspectiva de superioritat territorial i de manca de sensibilitat 
cap a les zones rurales.
 
És per tot el que s’ha dit que cal posar en valor la ruralitat, ja sigui des 
d’una Agenda Rural de Catalunya, o des de qualsevol espai que permeti 
crear aquests vincles que facin empatitzar els territoris. Una agenda ru-
ral podria ser una de les moltes eines per apropar la ciutadania d’arreu 
del país a la Catalunya rural i, per descomptat, seria un canal d’intercanvi 
de coneixement entre la vida dels petits pobles i la de les grans ciutats.

Eva Amposta Serres
Alcaldssa d’El Pinell de Brai

Des del Partit Popular recordem que el projecte d’Agenda Rural és euro-
peu i esperem el consens de tots els països membres tenint en compte 
les diferències entre regions però també les necessitats d’acabar amb 
les desigualtats entre territoris i de fomentar el coneixement del món 
rural i el seu potencial.

Toca fer-ho en una època en la que moltes famílies es poden replan-
tejar que aquest àmbit és més saludable i per tant, caldria aprofitar el 
moment.

Però permeti’m que vulgui anar més enllà i ja que la Consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha estat de les veus en 
defensar l’Agenda Rural de Catalunya, les darreres línies vagin dirigides 
a ella.

Ens sorprèn aquest interès pel món rural amb l’abandonament que una 
part important del món rural pateix a Catalunya.

I especialment, al Baix Llobregat. Fomenten la dieta mediterrània, pro-
ductes de Km 0, però es permet que el sector agrícola s’ofegui per falta 
d’interès i de les mínimes inversions que farien més atractiu l’àmbit rural.

Mònica Parés
Regidora del PP a l’Ajuntament de 
Gavà

Ens sorprèn aquest interès pel món rural amb l’aban-
donament que una part important del món rural 
pateix a Catalunya

Evidentment que sí. És imprescindible que un govern, sigui del color 
que sigui, prioritzi la lluita contra el despoblament rural, sense excu-
ses. Per a la propera dècada es preveu una forta reducció de pobla-
ció als municipis més petits i un envelliment creixent als entorns ru-
rals, i l’única manera de frenar aquesta tendència és intervenir amb 
polítiques transversals que donin resposta als problemes reals del 
món rural. Serveis assistencials i de salut, atenció educativa, igualtat 
d’oportunitats, habitatge, transport, cultura i oci, dinamització econò-
mica i tants altres greuges que cal compensar si volem tenir un terri-
tori equilibrat.

El sector agroalimentari és essencial i cal que l’entorn rural on es des-
envolupa sigui socialment, econòmicament i mediambientalment 
sostenible. Sí, cal una Agenda Rural que sigui més que una declaració 
d’intencions. Necessitem que realment el govern de torn s’ho cregui. 
Totes les polítiques han de tenir en compte el món rural i s’hi han 
d’abocar recursos.

Francisco Domínguez 
Diputat de Cs al Parlament i regidor a 
l’Ajuntament de Tarragona

Una agenda rural podria ser una de les moltes eines per 
apropar la ciutadania d’arreu del país a la Catalunya rural 
i seria un canal d’intercanvi de coneixement

Necessitem que realment el govern de torn s’ho cregui. 
Totes les polítiques han de tenir en compte el món rural i 
s’hi han d’abocar recursos
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MUNICIPIS EN POSITIU

Aitona posa en marxa una 
campanya en què convida a 
apadrinar presseguers del 
municipi

Les Borges Blanques premia 
els veïns que reciclin els seus 
envasos amb un sistema que 
incorpora la tecnologia mòbil

L’Ajuntament d’Aitona (Segrià) ha posat en marxa en el marc 
del projecte Fruiturisme la segona campanya per apadrinar 
arbres fruiters dels camps de la població, amb l’objectiu de fo-
mentar el consum de productes de proximitat. El municipi pre-
tén així potenciar la marca ‘Fruita d’Aitona’ i consolidar Aitona 
com a capital catalana del turisme de la fruita. Aitona va posar 
en marxa aquesta iniciativa al febrer i, malgrat el confinament 
del Segrià del juliol a causa de la covid-19, va sumar una trente-
na d’apadrinaments.

Les persones que volien apadrinar un arbre fruiter o regalar 
amb motiu de les festes nadalenques, podien escollir entre 
tres modalitats d’apadrinament. Per una banda, podien collir la 
fruita directament de l’arbre i gaudir de les explicacions didàc-
tiques de la mà del propi pagès (50 euros); rebre la fruita a casa 
(70 euros); o bé, a més dels préssecs, la tercera opció també 
inclou un lot de productes elaborats, com ara conserves, sucs 
o melmelades d’Aitona (90 euros). Així mateix, també es podia 
optar per l’apadrinament solidari escollint una de les tres mo-
dalitats anteriors i fer-ne la donació a un tercer, com ara una 
institució o una ONG.

Els veïns de les Borges Blanques obtindran recompenses cada 
vegada que reciclin les seves llaunes i ampolles de plàstic de 
begudes. Això serà possible gràcies a l’aposta de l’Ajuntament 
per RECICLOS, el Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) que 
ha estat desenvolupat per Ecoembes, l’organització ambiental 
sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d’envasos a 
tot el país. Entre aquests incentius que rebran els ciutadans, 
s’inclouen productes per fomentar la mobilitat sostenible i 
accions per millorar l’entorn dels ciutadans borgencs, com ara 
contribucions a la recollida per al Banc d’Aliments de Nadal al 
municipi, entre altres projectes d’inclusió social.

Les Borges Blanques esdevé així un dels municipis catalans 
que aposta per aquest sistema de reciclatge el qual incorpora 
la tecnologia mòbil a aquest hàbit, premiant els ciutadans que 
reciclin amb incentius per millorar el seu entorn més proper. 
Els veïns de la capital de les Garrigues podran reciclar les seves 
llaunes i ampolles de plàstic de begudes en un dels 40 conteni-
dors grocs dels carrers de la localitat, als quals s’ha incorporat 
tecnologia, i obtenir recompenses en fer-ho.

L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, escanejant un envàs. Foto: ACN

 Com puc rebre el butlletí electrònic?
 Envia un mail a comunicació@acm.cat    

    indicant l’assumpte Butlletí electrònic

Estar al dia de 
l’actualitat del 
món local

Rebre tota l’oferta 
formativa de 
cursos, jornades
i postgraus

Rebre 
informació 
d’interès
 local

3 raons
per rebre el butlletí 
electrònic de l’AMC

Pla general de camps de presseguers del municipi d’Aitona. Foto: ACN
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L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, escanejant un envàs. Foto: ACN

MUNICIPIS EN POSITIU

Agnès Ferré: “Hem fet un pressupost 
pensat amb la COVID i mantenint 
inversions”

La Bisbal del Penedès és un municipi d’uns 
3.500 veïns situat a la comarca del Baix Pene-
dès. L’alcaldessa d’aquest municipi és l’Agnès 
Ferré (PDeCAT), qui fa balanç d’aquest man-
dat encetat a l’any 2019 i que, sens dubte, ha 
estat marcat per la crisi de la COVID-19.

Ferré explica que els objectius que es vamar-
car a l’inici del mandat van ser “incrementar 
la seguretat ciutadania i iniciar inversions 
per millorar els serveis a les persones i les in-
fraestructures de la vila. De fet, la Bisbal és un 
municipi disseminat amb un nucli urbà, his-
tòric i amb 7 urbanitzacions que “encareixen” 
els serveis i les infraestructures. L’alcaldessa 
assegura que “arran de la COVID-19, pro-
jectes i inversions que teníem per enguany 
ens van quedar aturats fins el juny. Això ens 
afecta i hem hagut de corre per poder iniciar 
els que podem i els altres els hem deixat per 
l’any que ve”

Però la COVID-19, com arreu del país, tam-
bé ha tingut moltes altres afectacions. Una 
d’elles, explica l’alcaldessa, ha estat l’impacte 
en l’àmbit econòmic. En aquesta línia as-
segura que “la crisi del coronavirus ens ha 
suposat més despesa i en algunes ocasions 
despesa per conceptes que no són de com-
petència municipal. Hem hagut d’assumir 
costos sense tenir més recursos com la des-
infecció d’espais, etc”. I explica que “sempre 
donàvem subvencions per a nous autònoms 
o per les empreses que havien creat ocupa-
ció al municipi. I aquestes convocatòries les 
vam transformar en subvencions i ajudes 
per gent afectada per la COVID, treballadors 
i autònoms”. Ferré recorda que “el que tam-
bé vam fer va ser incrementar l’atenció al 
públic. I donar molta més informació. Hem 
intentat fer activitats culturals. Hem posat en 

marxa un programa de dinamització econò-
mica sobretot per comerços. Hem fet una 
formació amb un conveni amb la cambra de 
comerç de Tarragona, amb una trentena de 
comerços, per potenciar la venda de comerç 
a través d’Instagram. I això ho vam relacio-
nar amb una campanya de nadal per poten-
ciar el comerç local. També vam fer durant 
la pandèmia molta difusió dels comerços 
locals que et portaven a casa els productes 
així com el servei a domicili per la gent gran”. 
Alhora la batllessa explica que “La COVID19 
trastoca. Tenim 2 polígons industrials amb 
empreses que han estat amb ERTO. Nosal-
tres ja tenim el pressupost aprovat, el 4 de 
desembre, i hem fet un pressupost pensat 
amb la COVID. Per exemple apostem per la 
formació per a empreses i treballadors. Som 
conscients que tot i que estem més acostu-
mats a la COVID, tampoc sabem com aniran 
els propers mesos i el pressupost l’haurem 
d’anar adaptant a la realitat. Seguim fent 
molta inversió: tenim més de 600.000€ en 
inversions, tot i que l’any que ve serà real-
ment d’un milió i mig pel tema terminis de 
la COVID”.

Finalment en l’àmbit més personal, Ferré 
explica que ser alcaldessa del seu munici-
pi implica “treballar, en majúscules, pel teu 
municipi. Des de petita que he estat vincu-
lada en entitats del municipi i segurament 
és l’expressió màxima, ser alcaldessa, de 
treballar pel teu municipi. Una vegada ets a 
l’ajuntament, en un poble petit encara més, 
és un servei de 24 hores i 365 dies a l’any. Tru-
quen a casa o pel carrer la gent et comenta 
coses. T’ha d’agradar i a mi m’agrada treba-
llar pel poble, escoltar a la gent i ser-hi. Tre-
ballar pel teu municipi és molt gratificant”.

Agnès Ferré (PDeCAT)
Alcaldessa de La Bisbal del 
Penedès

 Professió: Economista
 Habitants: 3.464
 Pàgina web: bisbalpenedes.com

Tweets
#municipisenpositiu

#Puigcerdà  dona una ajuda anticrisi de 
mil euros a cada empresari local afectat 
per la Covid-19

Ajuntament de 
Puigcerdà
@puigcerda_cat

#Oliana inicia el canvi de l’enllumenat per 
estalviar un 80% a la factura

Ajuntament d‘Oliana
@Aj_Oliana

La @Dipta_cat invertirà 1,23 MEUR en la 
millora de la xarxa de 13 carreteres de Ta-
rragona, l’Ebre i el Baix Penedès

Diputació de Tarragona 
@Dipta_cat

@VallsAjuntament posa en marxa el pro-
jecte “A Valls, acompanyem a la gent gran”, 
una iniciativa juntament amb Ginac i Càri-
tas

Ajuntament de Valls
@VallsAjuntament

#Ripoll recuperarà el refugi antiaeri de la 
Guerra Civil i serà visitable a mitjans de 
l’any vinent

Ajuntament de Ripoll
@Aj_Ripoll

@AjuntamentBerga inaugura un mural per 
posar en valor el comerç de proximitat, així 
com embellir l’espai públic a través de l’art

Ajuntament de Berga 
@AjuntamentBerga

28 famílies de #Figueres regularitzen la 
seva situació energètica a través del pro-
grama Connecta’t que pretén fer front a la 
pobresa energètica

Ajuntament de 
Figueres
@ajfigueres
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LOCALRET

Municipi digital

Els alcaldes i alcaldesses, com 
a responsables dels vostres po-
bles i ciutats, teniu un repte molt 
important: dur a terme la seva 
transformació digital. És el camí 
que hem de recórrer des d’on es-
tem ara fins a la consecució d’un 
municipi digital. És un procés 
d’aplicació de tecnologia per fer 
més eficients els nostres ajunta-
ments, més sostenibles els nos-
tres pobles i ciutats, i facilitar la 
vida a la ciutadania que serà, i ja 
és, digital.

Un municipi digital és aquell en el que 
els seus veïns i veïnes poden desenvo-
lupar plenament la seva vida, personal 
i professional. Preparat per al nou món 
en el que ja vivim. La tecnologia facilita 
el seu dia a dia, i les infraestructures de 
telecomunicacions els connecten a per-
sones, administracions i empreses.

Un municipi digital és com un puzle 
que té un munt de peces que sumades 
totes acaben completant la imatge. 
Pensar-ho així ens ajuda. Cadascuna 
d’aquestes peces és una necessitat a la 
que donar resposta. I el camí que farem 
és anar posant peces per completar el 
puzle fins a la consecució d’un muni-
cipi digital. Els puzles dels municipis 
més petits tindran menys peces, i els de 
les ciutats en tindran més. Hi ha peces 
que estan vinculades al funcionament 

de l’Ajuntament, n’hi de relacionades 
a l’espai públic i n’hi ha que afecten les 
persones. Hi ha peces que ja les oferei-
xen les administracions, n’hi ha que les 
ofereixen les empreses, i n’hi ha que en-
cara no les ofereix ningú. Per a aquelles 
necessitats que no existeixi actualment 
una solució voldrem fer aquella peça 
mitjançant processos d’innovació.

A Localret els propers mesos ens de-
dicarem a identificar-les i aportar-hi 
solucions. Definirem el metamodel de 
municipi digital a Catalunya. Per dur a 
terme aquesta feina vam licitar un ser-

vei de suport tècnic. Comptarem amb el 
coneixement i l’experiència de La Salle 
- Universitat Ramon Llull que n’ha estat 
l’adjudicatària.

Els ajuntaments necessiten algú que els 
acompanyi en el camí de transformació 
dels seus municipis. I aquesta és la mis-
sió de Localret.



OPINIÓ

No hi ha una Catalunya buida, hi ha una 
Catalunya plena 

Francesc Canosa
Director de La Mira

Sorpresa. Xoc. Estupefacció. Desconcert. Estranyesa. Fascinació. 
Admiració. Meravella. Amb la pandèmia hi ha persones que han 
descobert que hi ha altres persones que viuen al llarg i ample 
del país. Increïble. Inimaginable. Insòlit. Es veu que hi ha catalans 
que treballen, s’ho passen bé, o malament, somriuen, ploren, 
miren sèries de televisió daneses, compren sabates de fulla de 
palmera dissecada a 1000 graus a l’altra banda del món des del 
mòbil, es furguen el nas, badallen, fan anar les neurones... per tot 
el país. Això no es sabia abans. Això no es podia saber, oi?

Sí, Barcelona és on s’ha patit, i es pateix més, durant la pandèmia. 
Les ciutats, tant preparades elles, amb tant de tot, no han sabut 
donar resposta a milers i milers de ciutadans empresonats i em-
manillats amb ciment. S’ha estat més lliure a la resta del país, que 
a Barcelona. Pensar. Rumiar. Imaginar. Barcelona s’ha de recons-
truir: físicament, espiritualment, econòmicament, humanament. 
Hi ha feina. Hi ha suor. Barcelona ha de saber cap on va. Brúixola? 
Llarga vista? GPS? Veurem. Perquè el virus ha fet emergir un nou 
mapa de Catalunya que supera Barcelona. La Catalunya buida? 
No! La Catalunya plena. Plena de persones, paisatges, senti-
ments. Plena de vida. Plena d’economia. Plena d’oportunitats. 
Plena per (re)descobrir: per això és el futur

El nou mapa de Catalunya, obert en canal, de bat a bat, com un 
bressol, com un renaixement ens diu clarament una cosa: Cal un 
nou conveni regulador de les relacions personals i espirituals. 
Cal un reequilibri territorial i emocional. Cal un nou pacte entre 
la petita majoria que és Barcelona i la immensa minoria que és 
tot el país. Per l’ull coneixem el món per això cal curar el proble-
ma oftalmològic heretat de les derrotes físiques i mentals des de 
fa segles. Cal superar l’estrabisme barceloní i la miopia local. Un 
ull mira a una banda i l’altre a una altra. Un país mira amb dos 
ulls i en una mateixa direcció. Cal veure el mapa del nosaltres. I 
el tenim.

Cal tornar al mapa de la Catalunya genètica: la comtal. La 
proto Catalunya feta de Comtats. I aquests Comtats edificats, 
construïts, sustentats pels pobles. El país patchwork, coca de 
recapte, fet de cassigalls, macedònia, policromàtic, tridimen-
sional, de plaques tectòniques. El país que parlava de tu a tu 
entre ell. Iguals i lliures. La petita majoria i la immensa mino-
ria de Catalunya han de dialogar tutejant-se. Barcelona està 
descoberta, ara toca la Catalunya de centenars de píxels que 
són els pobles que junts configuren una imatge, una visió. 
Els pobles són el país, el país són els pobles. Columnes invi-
sibles. Fils que fan les estovalles geogràfiques. Els pobles sí, 
són reals, físics, tangibles. Tenen cases, places, carrers... Però 
els pobles són sobretot un estat anímic. 

Centrals nuclears del país. Endolls energètics. Reserves es-
pirituals. Rebosts alimentaris. Laboratoris de noves formes 
de treballar i viure. Fàbriques de memòria. Nodes amb la 
natura. Big data de professions. Pedagogia de realitat. Pe-
drera humana. Píndoles invisibles de salut... Però també or-
fes, vidus, escombrats, abandonats, arraconats, enfonsats, 
menyspreats, embrutats, invisibilitzats... Les cadenes visi-
bles i invisibles que encadenen les relacions de superiori-
tat i inferioritat del país es van trencant. La ciutat ha estat 
estereotipadament superior. Els pobles estereotipadament 
inferiors. No ha existit el tuteig. El tu a tu. No brota només 
un mapa de Catalunya de necessitats nacionals i planetàries: 
habitatges, feina, educació, salut... També rebrota una geo-
grafia d’esperança, de vida, de futur: es diu orgull. Orgull: 
sentiment legítim per les coses que es fan bé. Com diu el 
know how pagès-universal-atemporal: la pitjor collita és no 
sembrar. I per collir orgull s’ha de plantar orgull. Plantat es-
tava, collir-lo farem. 

Plantat a la terra, fa més d’un segle, l’escriptor Jaume Bofill i 
Mate feia veure la paradoxa que fa segles s’arrela en aquest 
país:  “Un hom parla de l’hegemonia de Barcelona i també 
podria un hom parlar de l’hegemonia de les comarques a 
Barcelona”. Les ciutats es nodrien de persones de comar-
ques. Els pobles construïen Barcelona. La gent anava a Bar-
celona. Barcelona era imant. Ara és, i serà així, però amb una 
petita-gran diferència. Els pobles reconstruiran Barcelona 
des de la distància amb un nou i poderós wifi anímic. Els po-
bles reconstruiran Catalunya sense moure’s de lloc. Perquè 
on molts creien que hi havia un país buit hi ha un país ple 
de l’energia dels nostres dies: la magnetita de poder viure en 
temps de mort física i espiritual. 

 I 23 I ACM 

Cal un nou pacte entre la petita 
majoria que és Barcelona i la 
immensa minoria que és tot el país

Foto: Jordi Borràs



PARTICIPA A 
LA CAMPANYA 

DE L’ACM
Per cada ens local que participi a 
la campanya, l’ACM donarà 50€ a 
La Marató de TV3

A la web acm.cat trobaràs els  
elements de difusió que vagin millor 
per al teu municipi, web i xarxes.

Personalitza la campanya afegint-hi 
el logo del teu ens local.

Tota la informació i recursos de la  
campanya a www.acm.cat

1
2

Fes-ne difusió a la via pública i a les  
xarxes socials oficials amb el hashtag 
#TocaATothomACM i menciona’ns a 
@ACMunicipis3
Nosaltres donarem 50€ a la Marató 
de TV3 per cada ens local que 
s’adhereixi a la campanya!4


