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ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020
Lloc: Can Alemany, Santa Margarida de Montbui
Dia: 26 de gener de 2020
Hora d’inici: 11 h
Hora de finalització: 13 h
Assistents: veure llista d’assistents a Annex 1. A part dels socis de l’entitat, també assisteixen a
l’assemblea, amb veu però sense dret a vot, diversos representants d’associacions col·laboradores
i simpatitzants.

S’inicia l’assemblea, d’acord amb els articles 8 a 13 dels Estatuts vigents. Presideix l’assemblea el
Josep Baulida, president, i pren acta l’Imma Ribera, secretària. El president dóna la benvinguda a
tots els assistents, i justifica el canvi de dia degut a causes alienes. Per aquest motiu diverses
persones i entitats disculpen la seva assistència.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea general
Serà el Jofre Rodrigo que conduirà l’acte. Procedeix a llegir la darrera acta de l’assemblea, del 26
de gener de 2019, que s’aprova per 19 vots a favor i 1 abstenció.

2. Resum de les activitats de l’any 2019
La Francina Bacardit fa un resum de les activitats que s’han realitzat a l’any 2019 i recalca que s’ha
treballat de manera coordinada i consensuada amb la Unió de Pagesos:
-

-

Reunions amb entitats, sindicats i partits polítics dels municipis d’Igualada, Tous, Montbui,
Jorba i Òdena
Organització d’una xerrada informativa a l’Ateneu Igualadí (27 de març) per debatre sobre
Can Morera, territori i pagesia, on es va convidar a Salvem Gallecs, SOS Costa Brava i
Unió de Pagesos.
Restauració d’una cabana de pedra seca, gràcies als escoltes de l’Agrupament EATorxa,
que tindrà continuïtat aquesta primavera.
Debats als municipis de la Conca per donar a conèixer aquest projecte als afectats.
Concentració a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada (4 de maig) amb el lema “la Conca et
crida!”, convocat conjuntament amb Unió de Pagesos.
Signatura del pacte de Compromís per la Conca, presentat als mitjans de comunicació una
setmana abans de les eleccions municipals amb l’adhesió de 9 partits polítics, una
cinquantena d’entitats de la comarca i unes 700 adhesions individuals. Aquest pacte vol
posar en valor el patrimoni agrari, rural i cultural de l’Anoia.
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-

-

-

-

-

Concurs fotogràfic “Revela la Conca”, convocat a l’estiu, on s’hi van presentar una
cinquantena de fotografies dins cinc categories: biodiversitat, paisatge, activitat agrària,
lleure i patrimoni arquitectònic. Es va inaugurar a l’agost al Foment d’Igualada, i ha itinerant
a la Biblioteca d’Òdena, a la Fira de la Vinyala, a la UECAnoia. Es preveu que durant
aquest 2020 continuï exposant-se a diferents espais i també a l’estiu organització d’una
segona edició. S’agreix a tots els productors que ens han donat productes per poder omplir
les paneres com a premi de cada categoria.
Aprovació de la moció contra Can Morera a l’Ajuntament d’Òdena, al setembre, amb els
vots de Fem Òdena i OAF (Òdena a fons)
La Gran Pagesada (31 d’agost). Organització de una taula rodona amb el tema: De la
protesta a la proposta: què en traiem de la defensa del territori?, amb Sergi Saladié
(geògraf i exdiputat al Parlament de Catalunya), Maria Sayavera (alcaldessa d’Òdena),
Júlia Solé (col·lectiu Eixarcolant) i Josep M. Mensa (Unió de Pagesos) conduint l’acte en
Quim Muntané.
Al setembre, iniciació del treball en xarxa amb altres entitats de la Conca vinculades o
interessades en els espais naturals i agraris amb l’objectiu d’explorar possibilitats d’acció
conjunta i posar les bases per una proposta territorial consensuada i amb futur. Aquesta
iniciativa s’explicarà àmpliament més endavant.
Diverses reunions amb la MICOD i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. La situació actual s’explicarà més detingudament en el punt 6 de
l’ordre del dia.
Presentació de SOS Penedès, plataforma en defensa de la regió agroalimentària de la
vegueria del Penedès (13 de desembre), ja que té fa una lluita semblant a la nostra
Redacció de moltes notes de premsa a la premsa local, presencia a la Xarxa de
Comunicació Local i també al TN comarques de TV3.

Alhora tota aquesta informació es pot trobar a la web de Per la Conca.

3. Estat de comptes
El Guillem Mensa, tresorer, exposa el balanç econòmic de l’entitat de l’any 2019, agraint les
donacions de la CUP, AETorxa, Unió de Pagesos, Petits Viticultors de l’Anoia, La Bromera i també
a donacions anònimes.

S’aprova l’estat de comptes per unanimitat.
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El Jofre Rodrigo presenta el pressupost per l’any 2020:

Es preveu ingressos, si s’aproven les quotes de l’entitat, dels socis i entitats. Cal tenir en compte
que a partir d’ara, ens caldrà un assessor legal per tal d’aturar les gestions del pla director. Aquests
assessorament serà tècnic-legal.

4. Presentació i aprovació de les noves quotes de socis
El Jofre Rodrigo explica que per dur a terme qualsevol acció en cal tenir diners per realitzar-ho. Per
això s’estableixen les següents quotes anuals:
-

Soci estàndard: a partir de 25€
Estudiants i jubilats: a partir de 5€
Entitats i empreses: donacions

Aquestes quotes tenen una desgravació fiscal del 15%.
L’import de les quotes són sotmeses a votació i s’aproven per unanimitat.

5. Elecció de la nova junta Directiva
El Josep Baulida recorda que l’actual de la junta directiva està formada per: Josep Baulida
(president), Guillem Mensa (tresorer), Imma Ribera (secretària), Francina Bacardit (vocal) i Jaume
Grimau (vocal). Compta amb el suport d’una comissió de coordinació formada per 11 persones, i
amb un grup de col·laboradors.
Es proposa canviar la persona encarregada de tresoreria per Isabel Tomàs i incloure com a vocal a
Lluís Cuadras. A la comissió de coordinació hi ha: Jofre Rodrigo, Josep M. Mensa, Daniel Macià,
Júlia Solé.
Es convida a tots els assistents a formar part de la comissió de coordinació. Ens cal persones que
participen de manera activa a la web, a les xarxes socials i a crear continguts pels butlletins.
S’aprova per unanimitat els canvi del tresorer, Isabel Tomàs i la incorporació d’un nou vocal, Lluis
Cuadras. Així doncs, la nova Junta Directiva queda conformada per:
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•
•
•
•

President: Josep Baulida
Secretària: Imma Ribera
Tresorera: Isabel Tomàs
Vocals: Francina Bacardit, Jaume Grimau i Lluís Cuadras.

6. Estat de la tramitació del PDU-AE (Can Morera)
En Josep Baulida explica l’estat de tramitació del PDU-AE començant pels moviments de finals
d’any 2019, quan en una reunió executiva en el Departament de Territori i Sostenibilitat (alcaldes
més responsables del Departament) es va decidir no enviar el document de l’avenç als
ajuntaments. Actualment, aquests actors han decidit endegar un procés de participació ciutadana
per cercar consens i mantenen una pugna sobrer quin document s'utilitza com a punt de partida.

7. Presentació i debat dels projectes de futur de l’entitat
En Josep Baulida explica que l’entitat vol ser una veu col·legiada en defensa del territori de la
Conca. Per això, anima a les entitats que varen participar en la trobada del setembre i a les altres
entitats compromeses en el territori a definir les necessitats i criteris, tot transformant-les en
accions. Es a dir, i basant-se en aquestes esquema: estat actual-diagnosi / necessitats-criteris /
accions
En aquest sentit, determina sis grans blocs:
Recursos: aigua i energia
Agro-alimentació
Patrimoni-cultura-lleure
Paisatge-urbanisme
Espai forestal i natural
Biodiversitat
On es demana proposar un model per tal d’establir criteris sobre com volem el territori amb el
suport de tècnics experts com geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, historiadors, urbanistes, forestal,
agrònoms, paisatgista, .... Aquestes trobades es proposen establir-ho una cada mes.
I, a continuació, s’exposen les activitats previstes per l’any 2020:
- Reunions amb Unió de Pagesos-Ajuntament d’Òdena. Participació ciutadana i informe
ambiental
- Continuar fent notes de premsa i butlletins per donar a conèixer la feina de l’entitat
- Organitzar una segona edició del Concurs fotogràfic Revela la Conca
- Organitzar una excursió per la Conca d’Òdena conjuntament amb la UECAnoia.
- Participar en la 5a edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades
- Coordinació amb SOS Penedès i Salvem el Bages
I per acabar, en Josep Baulida, amb el lema Participa-implica’t, anima als assistents a treballar en
la entitat de diferents maneres:
- Apuntar-se a l’equip de coordinació per tal de pensar, organitzar i fer difusió de les
activitats a través de les xarxes socials
- Apuntar-se a preparar o participar en les trobades, tant a nivell individual, com entitat o
com a tècnic
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-

Participar en el concurs fotogràfic
Fer-se soci
I comprar una samarreta

8. Precs i preguntes
En Pep Solé comenta que és interessant que l’entitat s’inclogui en el grup d’interès de la
Generalitat. Alhora comenta que s’ha de fer un PDU de nou, ben fet, perquè hi ha coses que s’han
modificat no ara no se sap quin espai es l’afectat. El Josep Baulida comenta que aquest any
s’inscriurà l’entitat a l’Ajuntament d’Òdena, al grup d’interès de la Generalitat, al Departament de
Justícia i a Medi Ambient.
Es demana insistir en fer una reunió amb la MICOD i particularment amb el Marc Castells. Alhora
es demana quin cost econòmic té tot aquests procés, modificacions, reunions, etc.
Es recorda que l’Ajuntament de Montbui respecte la sobirania municipal, i recorda que té un
polígon buit. Es fan valoracions sobre les connexions entre el model econòmic i territorial i la
necessitat d’afrontar-ho conjuntament.

Es dóna per tancada l’assemblea.

En dona fe:

Amb el vistiplau de:

Imma Ribera Jorba
Secretària

Josep Baulida Estalella
President

A Santa Margarida de Montbui, el 26 de gener de 2020.
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