
 
 

 

 
CALENDARI ACTIVITATS AGERMANAMENT MIRALCAMP – TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO (MÈXIC) 
 
 
L’objectiu de l’agermanament és aprofundir en les relacions entre els dos municipis i col·laborar en 
termes d’interès comú, especialment econòmics, turístics, culturals i de medi ambient. Les relacions 
entre Miralcamp i Tepeji del Río haurien de ser constants i fluides. El fet de compartir un arbre 
centenari protegit i tenir llaços comuns històrics, ha de facilitar els contactes. 
 
Prenent com a base les relacions d’amistat i confiança mútues, aquest agermanament és el punt de 
partida per intercanvis d’experiències i enriquiment mutu en àmbits molt diferents. Així és com s’ha 
anat construint a través dels agermanaments, col·laboracions entre pobles en temes com el 
tractament de residus, la gestió de les aigües, el desenvolupament econòmic o la millora dels serveis 
socials.  
 
Respecte al calendari d’activitats i recursos humans destinats: 
 
Comprèn els primers contactes entre els representants municipals dels municipis que pretenen 
agermanar-se. En aquest primer contacte, es va rebre dos representants de la localitat de Tepeji del 
Río de Ocampo, el dia 22 d’abril de 2022, en què es va formalitzar el compromís d’agermanament. 
En aquesta ocasió, van estar presents l’alcaldessa de la localitat, la segona tinent d’alcalde, un regidor, 
la secretària-interventora de l’Ajuntament, la poetessa impulsora de l’agermanament i el cuidador de 
l’Alzinera del Quelàs, arbre que ha donat lloc a la proposta d’Agermanament de les dues localitats, 
Miralcamp i Tepeji del Río de Ocampo. 
 
Amb motiu d’aquesta primera visita, s’ha realitzat un viatge a la localitat de Tepeji del Río de Ocampo, 
els dies 4 a 11 d’octubre de 2022, amb motiu de les Festes Locals de Tepeji del Río, i amb la finalitat 
de formalitzar l’Agermanament en un acte públic dins de la programació de les Festes Locals. 
 
La subscripció de l’acta es realitzà en la cerimònia procedent i amb la solemnitat que l’acte requerí, 
així com, la seva ratificació per l’organ de Govern i la seva publicació al diari oficial corresponent 
 
Els recursos humans destinats a aquest segon contacte, consistent en la visita a la localitat de Tepeji 
del Río de Ocampo , són 4 persones en representació de l’Ajuntament i 2 persones més, la impulsora 
de l’agermanament i una representant del cuidador de l’Alzinera del Quelàs. 
 
Es crearà un grup de treball a fi de concretar les finalitats, els objectius i intencions pretesos amb 
l’agermanament. A tal objecte, es constituirà un Comitè o Comissió d’Agermanament integrat per 
representants dels municipis i que tindran com a missió proposar les actuacions conjuntes que s’hagin 
de desenvolupar, incloent entre aquestes, la signatura protocol·lària de l’acta d’agermanament, que 
determinarà, així mateix, la temporalització de les activitats a dur a terme des de la signatura de l’Acta 
d’Agermanament en endavant. 
 
A partir de la signatura de l’Acta d’Agermanament entre Miralcamp i Tepeji del Río de Ocampo, es 
duen a terme la pràctica de les activitats contingudes en el programa d’agermanament sota la 
supervisió del Comitè o Comissió d’Agermanament.  



 
 

 

 
Aquestes activitats són: 
 

- Acta d’Agermanament entre Miralcamp i Tepeji del Río de Ocampo, els dies 4 a 11 d’octubre 
de 2022. 

- Exposició internacional al Museu de Miralcamp de la Cultura Mexicana, enfocada a Tepeji del 
Río de Ocampo, per millorar les relacions en tots els àmbits i reforçar la solidaritat i 
comprensió mútues, durant la Festa Major de gener de 2023. 

- Mostra de balls tradicionals mexicans a Miralcamp, previsible durant el mes de març de 2023. 
- Intercanvi d’experiències sobre la gestió de l’aigua i projectes d’embassaments, per tal 

d’aconseguir una millor planificació en la gestió de l’aigua, 6 d’octubre de 2022. 
- Exposició al Museu de Tepeji del Río de Ocampo de la  cultura Catalana, enfocada a 

Miralcamp, durant el mes d’abril de 2023. 
- Mostra de balls tradicionals catalans a Tepeji del Río de Ocampo, del 4 al 10 d’octubre de 

2023. 
- Organització de Tallers comuns , diferents dates al llarg de l’any 2023-2024. 
- Organització d’un concert comú, amb el Cor de Miralcamp i l’agrupació folklòrica de Tepeji 

del Río de Ocampo. Aquesta experiència permetrà aprendre el repertori d’ambdues 
poblacions i adquirir noves metodologies de treball. Pendent de concretar data amb Tepeji 
del Río de Ocampo. Es realitza la reunió per concretar la data el dia 7 d’octubre de 2022, i 
tindrà lloc durant el mes de març de 2023. 

- Debats dels joves de les dues localitats sobre el medi ambient, la cooperació per al 
desenvolupament i el comerç just, l’agricultura biològica o la contractació de persones 
minusvàlides, a realitzar al llarg dels anys 2023 i 2024. Pendent de concretar data amb Tepeji 
del Río de Ocampo. Es realitza la reunió per concretar la data el dia 7 d’octubre de 2022, i es 
preveu que les diverses sessions es duguin a terme el mes de març de 2023, el mes d’octubre 
de 2023, el mes de març de 2024 i el mes d’octubre de 2024. 

- Seminari sobre política agrària comú, a fi d’aconseguir un desenvolupament agrícola 
competitiu. Es realitzarà un cop a l’any a partir de l’any 2023. Pendent de concretar data amb 
Tepeji del Río de Ocampo. Es realitza la reunió per concretar la data el dia 7 d’octubre de 2022, 
i es preveu que es realitzi el proper mes de març de 2023, durant la visita oficial dels 
representants del municipi de Tepeji del Río de Ocampo. 
 

 
El projecte incorpora elements que possibiliten la continuïtat de l’acció d’agermanament, fet que es 
pot comprovar en el Calendari d’activitats programades al llarg de l’any 2023 i 2024. A partir de l’any 
2023, es programarà el calendari 2024-2025 i així successivament al llarg dels anys futurs.  
 
Tot i que els càrrecs electes representen la voluntat política de l’agermanament, han d’arrossegar la 
conjunt dels ciutadans. Per això, l’agermanament s’ha de recolzar en les diferents estructures de 
l’ajuntament i en totes les entitats locals. Les escoles, les associacions esportives, les associacions 
culturals i de tradició arrelada al poble, també s’han d’implicar. En paral·lel, l’agermanament ha de ser 
ben visible, a fi que tots els ciutadans se sentin involucrats. Es tracta, per exemple, de fer difusió a 
través de cartells a l’entrada del poble, el Tauler electrònic, el Butlletí Oficial i la pàgina web, o fins i 
tot, durant la celebració d’actes públics. 
 



 
 

 

 
Els recursos humans destinats per dur a terme totes les activitats previstes:  
 

- 6 persones per dur a terme els primers contactes i signatura de l’Acta d’Agermanament 
- 8 persones per organitzar els Seminaris, Exposicions, Tallers i resta de les activitats 

programades. 
 
 
 
 
CALENDARI D’ACTIVITATS: 
 
Durant els mesos de desembre 2021 a abril 2022, es van dur a terme diverses trucades telefòniques 
amb la poeta i escriptora Sra. Maria Dolors Sans, cuidadora de l’arbre d’interès local, “L’alzinera del 
Quelàs”, juntament amb la impulsora del municipi de Tepeji del Río de Ocampo de Mèxic, per atansar 
el seu “Árbol Buzón” al nostre. 
Es van realitzar els primers contactes amb el Cabildo de Tepeji del Río de Ocampo, i es va concretar la 
primera visita dels representants de la localitat a aquest municipi, el qual es va dur a terme el dia: 
 
20 d’abril de 2022 
Primera visita dels representants de Tepeji del Río de Ocampo, Mèxic, els senyors Oscar Lugo 
Velazquez i Marcelino Santana Quijano.  
Es va fer la signatura de la carta d’intenció d’agermanament “Ratificació d’interès de signatura del 
conveni i agermanament entre el municipi de Miralcamp i el municipi de Tepeji del Río de Ocampo. 
Previ a la signatura es va fer una visita al terme de Miralcamp per veure l´Alzinera del Quelàs i alguns 
dels set embassament que tenim. Es va acabar la visita amb un dinar de benvinguda al restaurant “ El 
Fogot” de Palau d’Anglesola.  
A més dels representants locals a la sessió de treball en l’Ajuntament i al dinar hi van assistir també, 
el Director del Servei Territorial de Lleida, de Treball i Ocupació, el Sr Vidal, Vidal i en representació 
de la Diputació de Lleida, la diputada Helena Martínez, encarregada de les relacions internacionals.  
Les despeses ocasionades per motiu de la visita dels representants de Tepeji del Río de Ocampo a 
Miralcamp van ser de 499,80 €. 
 
4 de maig de 2022 
Videoconferència amb els representants dels municipis, President Salvador Jimenez Calzadilla i 
l’Alcaldessa Carme Ribes Llordés. 
També van estar presents, la secretària de l’Ajuntament de Miralcamp , dos regidors de la Presidència 
de Tepeji del Río de Ocampo i el director de turisme de Tepeji  
 
 
 
 
22 d’agost de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 



 
 

 

24 d’agost de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per realitzar l’ordre del dia de la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 
d’octubre de 2022. 
 
Posteriorment, reunió de la Secretària amb l’Alcaldessa per posar en comú els aspectes relatius a la 
visita oficial. 
 
25 d’agost de 2022 
Reunió de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Miralcamp, en relació a la Visita Oficial per 
l’Agermanament amb Tepeji del Río de Ocampo els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
1 de setembre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
4 de setembre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
5 de setembre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
9 de setembre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
20 de setembre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
26 de setembre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
3 d’octubre de 2022 
Reunió telefònica del Director de Turisme de Tepeji del Río de Ocampo i la Secretària de l’Ajuntament 
de Miralcamp, per treballar en la visita oficial que es durà a terme els dies 4 a 11 d’octubre de 2022. 
 
4 a 11 d’octubre de 2022 
Visita Oficial per Agermanament del municipi de Miralcamp amb el municipi de Tepeji del Río de 
Ocampo, Estado de Hidalgo, Mèxic. 
 
 
 



 
 

 

 
AGENDA DIES A TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO 
 
4-10-2022  
Inici del viatge; rebuda en l’aeroport de Ciutat de Mèxic per quatre representants locals, trasllat amb 
un microbús a Tepeji del Río de Ocampo. Instal·lació a l’hotel “ La Casona” i sopar de Benvinguda, amb 
part de l’equip de Govern Municipal de Tepeji. 
 
5-10-2022  
Visita a totes les instal·lacions de l’Ajuntament acompanyats pel secretari de l’Ajuntament Javier Silva. 
Reunió de treball al despatx de l’alcalde amb els responsables de diverses àrees de l’Ajuntament de 
Tepeji, medi ambient, agricultura, arquitecta i bibliotecària, 
Visita al museu tèxtil industrial de la fàbrica” La Josefina” així com a l’interior de la fàbrica per veure 
tot el procés creatiu de les tovalloles.  
Visita a la biblioteca municipal NEZAHUALCÓYOTL. Porta el nom d’un monarca (Tjatoani) de la ciutat 
estat Tetzcuco durant el Mèxic precolombí.  És reconegut com el rei filòsof i un dels poetes més grans 
del món precolombí. Promogué les ciències, les arts, la literatura, l'enginyeria i l'arquitectura, i la 
música. 
Assistència a la sessió ordinària del CABILDO. Participació en l’entrega de Premis a la Joventut. 
Visita al centre cultural amb dos activitats, una conferència “ Los últimos momentos de Melchor 
Ocampo” i seguidament visita guiada al Museu.  
 
6-10-2022 
Trasllat a la zona arqueològica de Tula i recorregut amb guia per tota la zona.  
Visita a la comunitat indígena HÑÄ HÑU de San Ildefonso 
Cerimònia de medicina tradicional i beguda dels Déus ( Pulque) 
Exposició artesanal i mostra gastronòmica. 
Assistència a la conferència “La història de Tepeji del Rio “ al Centre Cultural 
Visita al recinte de la fira de les Festes d’octubre amb una visita institucional  a la mostra artesanal i 
gastronòmica,  
Participació en la inauguració de les Festes d’octubre, amb la tallada de la Cinta Inaugural. 
 
 
7-10-2022 
Recorregut pel centre històric de la ciutat de Tepeji amb la historiadora Maria Guadalupe Huicochea.  
Enriquez. 
Visita al col·legi “Sor Juana Inés de la Cruz” de Tepeji del Río de Ocampo. Allí vam ser rebuts per la 
directora general, Cecília Ferrel Montes. És un col·legi dedicat a la formació de nens i nenes en els 
nivells de : maternal, preescolar, primària, secundària i preuniversitari. 
Els alumnes grans van mostrar el seu interès de com era l’educació en el nostre municipi i el desig 
d’intercanviar culturalment correspondència amb alumnes del nostre poble. 
Visita a la “ Hacienda Caltengo” dedicada antigament a la cria de bestiar per les corrides de toros, amb 
plaça de toros inclosa dins de la propietat. Actualment s’utilitza per rebre colònies escolars i per la 
celebració d’actes en els seus jardins com bodes, actes d’empreses, polítics, etc.  
Recorregut per part del “Camino Real, Tierra Adentro” declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco.  



 
 

 

Visita a Santiago Tlautla; trobada amb els membres de la confraria que ha impulsat la restauració del 
retaule de l’altar de l’església. 
Dinar al Hotel Real Campestre Tepetoci amb el menjar típic: Manguises (es tracta d’uns guisats de 
diversos tipus de carns, que es presenten dins de les fulles del maguey, un gènere de plantes 
monocotiledònies, que pertanyen a la família Agavaceae. 
 
8-10-2022 
Firma de l’agermanament entre els dos municipis als jardins de l’Hotel “ La Casona”. L’acte es va 
transmetre en directe pels mitjans de comunicació de Tepeji.  
Enllaç https://fb.watch/g6A7DsV4CS/ 
Entrevista a l’alcaldessa i emesa en directe pels mitjans de comunicació.  
Enllaç https://fb.watch/g6A93PPmJq/ 
Visita al “Arbol buzón”. Acte institucional en el lloc, declamació de poetes en honor al “arbol buzón”, 
transmès també en directe pels mitjans de comunicació local.  
Enllaç https://fb.watch/g5bxXThk8R/ 
Participació en la Re Inauguració del Mercat d’Artesans, amb la tallada de cinta corresponent  
Entrevista als membres de l’Ajuntament de Miralcamp i radiada en directe per Radio SID, primera 
estació de ràdio per internet que emet des del cor de la ciutat de Tepeji. 
 
9-10-2022 
Visita a la zona arqueològica de Teotihuacan 
Trasllat a la Ciutat de Mèxic. Visita de la catedral i dels edificis més emblemàtics. 
Plaça Garibaldi amb la concentració de mariachis 
Espectacle de balls tradicionals i música mexicana al local “ Guadalajara de noche” 
 
10-10-2022 
Esmorzar de barbacoa al “Rancho San Vicente” 
Excursió a les grutes de Tolantongo i dinar al mateix lloc. 
Sopar de comiat amb el President i el director de turisme en els restaurant Cuina “Los Recordados” 
 
11-10-2022 
Esmorzar de comiat a l’hotel “ La Casona” 
Trasllat de Tepeji a Ciutat de Mèxic.  
Visita al museu d’Antropologia, el museu més important de la ciutat.  
Visita al barri de Coyoacàn, un dels barris més populars de la Ciutat de Mèxic, passejada pel mercat 
artesanal i visita exterior a la Casa Museu de Frida Kahlo 
Trasllat a l’aeroport per retornar a Barcelona.  
 
 
Les despeses ocasionades per motiu del Viatge Oficial d’Agermanament són: 
 
Bitllets avió dels 6 representants de Miralcamp : 6.983,25 € 
Manutenció : 179,60 €  
Desplaçament taxi: 400,00 €  
Adquisició de 10 llibres del “ Arbol Buzón : 35,00 € 
Total despeses : 7.597,85 € 



 
 

 

 
Elaboració de diferents articles per la promoció del municipi de Miralcamp: 
 

- Polos commemoratius de l’Alzinera del Quelàs   
- Elaboració d’un vídeo amb les imatges del poble  
- Adquisició de CD’s per difondre les imatges del poble 
- Adquisició de dispositius USB per difondre les imatges del poble 

 
Despeses: 550,00 € 
 
 
Total despeses fins octubre de 2022 : 8.647,65 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


