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L’Associació Catalana de Mu-
nicipis (ACM), a través de la 
Fundació Transparència i Bon 
Govern Local (FTGB), està de-
finint les línies d’actuació del 
projecte ‘Arrelament al ter-
ritori’ que pretén combatre 
el despoblament a bona part 
de Catalunya, així com im-
plementar iniciatives i bones 
pràctiques que ajudin a po-
tenciar el territori. Està previst 
que aquest projecte es defi-
neixi en tres fases. La primera 
fase va consistir en una diag-
nosi sobre el terreny, amb un 
estudi conjunt amb la Funda-
ció Pi Sunyer, per així conèixer 

L’Associació Catalana de Municipis impulsa 
el projecte ‘Arrelament al territori’
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El Cercle Garrotxa Ripollès 
continua apropant l’economia 
social i solidària a través de 
formacions de la mà d’experts. 
Aquest mes de gener han op-
tat pel format telemàtic per tal 
de poder oferir una jornada 
sobre la revitalització de l’eco-
nomia als pobles rurals. Esta-
va especialment destinada a 
tècnics i tècniques d’ajunta-
ments, així com als seus regi-
dors i regidors, alcaldes i alcal-
desses. Segons Carme Freixa, 
membre del Cercle Garrotxa 
Ripollès, la trobada consistia 
en «la promoció de l’econo-
mia social i solidària que és 
una oportunitat en aquest 
moment per tal de revita-
litzar les economies locals i 
dels pobles rurals». La jorna-
da va comptar amb el director 
general d’Economia Social de 
la Generalitat, Josep Vidal; la 
cap de Promoció Econòmica 
i Desenvolupament local de 
la Diputació de Girona, Hel-
ga Nuell; el vicepresident de 
Micropobles, Xevi Camps; la 

sociòloga i activista del pacte 
d’Economia per la vida, Iolan-
da Fresnillo, i el consell rector 

de la Federació de Cooperati-
ves, Ferran Martínez. 
Va constar d’una part teòrica 
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Revitalitzar els pobles rurals 
amb l’economia social i solidària

Carme Freixa també va ser present a la jornada ‘Revitalització de l’economia als pobles rurals’

Evitar el despoblament continua sent el principal objectiu de l’associació

les problemàtiques relaciona-
des amb el despoblament i la 
realitat socioeconòmica dels 
municipis. En la segona fase 
s’han entrevistat consells co-
marcals, entitats i agents so-
cioeconòmics per tal d’apro-
fundir-hi. El projecte clourà 
amb la tercera fase que està 
en procés actualment i en la 
qual s’ha obert una convoca-
tòria pública per escollir tres 
propostes pilot que s’imple-
mentaran aquest 2021. Seran 
els mateixos consells comar-
cals i municipis qui proposin 
iniciatives i projectes desti-
nats a l’atenció a les persones 
i orientats a millora la qualitat 
de vida contribuint a evitar el 

despoblement. Els projectes 
escollits es portaran a terme 
a tall de prova pilot als muni-
cipis que l’hagin proposat. Es 
pretén que d’aquí en sorgeixin 
noves iniciatives relacionades 
amb l’atenció a la gent gran, 
l’activació d’habitatges buits, 
eines digitals vinculades a 
l’atenció de les persones, so-
lucions ocupacionals per a 
joves o projectes de promoció 
econòmica que fomentin l’ar-
relament al territori.
La FTGB finançarà el 50% 
dels tres projectes escollits, 
als quals es preveu destinar 
70.000 euros. Està previst 
que es facin públics a mitjans 
d’abril. 

però també de molts exem-
ples. Hi ha pobles com Mieres 
que ja estan utilitzan les eines 

d’aquesta economia que tracta 
de molts projectes participa-
tius en tots els àmbits, la cre-
ació de cooperatives o d’altres 
propostes com la de la ma-
soveria urbana per cobrir les 
necessitats d’habitatge als po-
bles, el mateix alcalde de Mie-
res, Enric Domènech, va expli-
car-ho en detall. Per aprofitar 
l’economia social i solidària 
cal «ser capaç de treure el 
màxim rendiment als recur-
sos locals i fer-ho pensant en 
el bé comú (...) Les persones 
han de ser el centre», explica 
Freixa. Per posar un exemple, 
«a nivell empresarial tothom 
pensa en el màxim benefi-
ci i des de l’economia social 
el que es defensa és que el 
guany s’ha de reinvertir en 
la mateixa empresa. Això vol 
dir que la gent que hi treba-
lla té les condicions laborals 
més ben defensades», argu-
menta.
Aquesta jornada virtual va 
comptar amb una setantena 
de participants, i es pot re-
cuperar a través del web del 
cercle.

El Cercle Garrotxa Ripollès ha organitzat una jornada virtual per donar eines a tècnics, regidors i 
alcaldes interessats en l’economia en xarxa


