L’Associació MOVIMENT PAÍS RURAL, amb representants de persones i
organitzacions arrelades al món rural, volem adoptar aquest DECÀLEG com una
declaració de les aspiracions, compromisos i demandes de la població rural.
______________________________________________________________
1. Desenvolupament d’una Llei de l’Estatut del País Rural.
2. Una nova Llei de Territori on es contemplin més competències municipals
en la governança dels espais rurals.
3. Desenvolupament de l’Agenda Rural.
4. Creació d’una Conferència d’Alcaldes del País Rural, a reunir-se en dues
sessions a l’any, amb la finalitat de debatre l’estat del desenvolupament de
les accions legals, econòmiques i polítiques acordades dins l’Estatut del
País Rural. Regular l’assistència mínima anual del President de la
Generalitat de Catalunya, i del seu Govern, a la Conferència, amb la
finalitat de vetllar pel compliment de l’Estatut del País Rural.
5. Creació d’una Secretaria de País Rural, dins el Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya.
6. Implementació d’una Conselleria d’Equilibri Territorial, Desenvolupament
Rural i Alimentació que inclogui Medi Natural i Biodiversitat, Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Boscos i Aigua, per a recuperar la vida al País Rural.
7. Creació i dotació de recursos en el Fons Nacional pel País Rural.
8. Establir la cogovernança dels òrgans dels espais naturals protegits de
Catalunya, i preveure l’ampliació del Centre de la Propietat Forestal (CPF)
amb la incorporació dels ens locals propietaris forestals dins els seus
òrgans de govern i gestió.

9. Facilitar la implantació de la indústria neta i demés activitats econòmiques
en general en les zones rurals, i no limitar l’aprofitament sostenible dels
recursos naturals.
10. Garantir unes bones telecomunicacions i infraestructures, mitjançant la
fixació d’un percentatge mínim de territorialització de les inversions del
Govern, especialment en xarxa digital.
11. Potenciar i protegir les escoles rurals com a element vertebrador del
municipi rural.
12. Fer un Acord Nacional de Salut al País Rural mantenint oberts durant
tota la setmana, la totalitat dels Centres d’Atenció Primària (CAP) i
consultoris locals, amb dotació de personal sanitari i de plataformes
telemàtiques per tal de garantir la qualitat, la universalitat, l’accessibilitat i
l’equitat de la salut.

Decàleg aprovat per la Junta Directiva de
l’Associació País Rural, en sessió celebrada a
Barruera (Vall de Boí), el 22 de maig de 2021.
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