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Els alcaldes del PSC 
també se sumen a l’AMI
El PSC és un dels partits que més ambigu s’ha mostrat amb el 
suport al procés sobiranista. Hi ha socialistes que han deixat 
clara la seva postura a favor de la independència, però molts 
altres ja han assegurat que no diran sí a una Catalunya lliure. 
Per xifrar quin és el suport que els alcaldes del PSC donen a 
l’AMI, Josep Maria Vila d’Abadal va lliurar al primer secretari 
del PSC, Pere Navarro, una llista amb els 72 municipis gover-
nats pels socialistes que  s’han sumat a l’entitat. Entre ells n’hi 
ha quatre del Penedès: Santa Margarida i els Monjos, Sant 
Llorenç d’Hortons, Mediona i Sant Quintí de Mediona.

Els pobles de Catalunya ca-
minen decidits cap a la sobi-
rania. Dos terços dels muni-
cipis catalans ja han aprovat 
adherir-se a l’Associació de 
Municipis per la Indepen-
dència (AMI), l’entitat que en 
només un any ha aconseguit 
posar d’acord els ajuntaments 
de 648 pobles del país.
A l’Alt Penedès, en dotze me-
sos, s’ha duplicat el nombre 
de municipis que formen 
part de l’AMI. Al gener del 
2012, quan només feia dos 
mesos que l’associació s’ha-
via constituït, 8 pobles alt-
penedesencs havien aprovat 
formar-ne part, mentre que a 
dia d’avui ja en són 17 (el 63% 
del total). A Vilafranca, Sant 
Pere de Riudebitlles, Torre-
lles de Foix, Sant Quintí de 
Mediona, Sant Martí Sarro-
ca, el Pla del Penedès i Olesa 
de Bonesvalls (que són els 
primers que van sumar-se 
a l’AMI), s’hi han afegit, els 
darrers mesos, Sant Sadurní, 
Font-rubí, la Granada, les Ca-
banyes, Mediona, Puigdàlber, 
Sant Llorenç d’Hortons, San-
ta Fe del Penedès, Santa Mar-
garida i el Monjos, i Subirats. 
L’augment de participació a 
l’associació sobiranista ha es-
tat encara més notable al Baix 
Penedès, que ha multiplicat 
per cinc els municipis que 
formen part de l’AMI. Fa un 
any, la moció per adherir-se al 
col·lectiu sobiranista només 
havia prosperat a Llorenç del 

Penedès, i a dia d’avui també 
ho ha fet a Bonastre, la Bis-
bal del Penedès, Masllorenç 
i Sant Jaume dels Domenys 
(fet que representa un 33% 
dels pobles). 
El compromís amb l’associa-
ció que presideix Josep Maria 
Vila d’Abadal, alcalde de Vic, 
sobrepassa a l’Alt Penedès els 
governs municipals. El Con-
sell Comarcal també va apro-
var adherir-se a l’associació al 
desembre del 2011, amb els 
vots favorables de CiU i ERC, 
dues de les formacions que 
més suport estan donant a 
aquesta iniciativa. Juntament 
amb el de l’Alt Penedès, 33 
consells comarcals d’altres 
comarques catalanes també 
s’han afegit al projecte.

Els que han dit que no

Tot i que la majoria dels po-
bles penedesencs que han 
votat adherir-se a l’AMI han 
aconseguit tirar endavant la 
moció, hi ha dues excepcions. 
Al Vendrell, per exemple, es 
va votar el text però només 
va comptar amb 9 vots favo-
rables dels 11 que eren neces-
saris. Gelida és l’altra població 
que va votar el document, i va 
decidir no sumar-s’hi.
Com el Vendrell i Gelida, en-
cara hi ha 299 pobles catalans 
que no han pujat al tren de 
l’AMI. Avui, l’associació ce-
lebra a Vilanova i la Geltrú la 
seva assemblea anual, on ha 
de debatre quin és el futur de 
l’entitat. Vila d’Abadal ja ha 
assegurat que si no és el go-
vern qui tira endavant el refe-
rèndum d’autodeterminació, 
serà l’AMI qui ho faci.
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Camí de la sobirania
//AUGMENT En un any s’han duplicat els municipis penedesencs adherits a l’Associació de Municipis per la 
Independència //RECOMPTE 17 pobles a l’Alt Penedès i 5 al Baix Penedès ja formen part d’aquesta entitat

Eva López
Vilafranca / El Vendrell
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Puigdàlber

Municipis no adherits

Municipis que han votat no adherir-se

Municipis adherits

Santa Fe del Penedès

Les Cabanyes

La Granada

Sant Cugat Sesgarrigues
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