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NOTA DE PREMSA 

Vila d’Abadal s’entrevista amb 
representants de l’Aliança Europea per la 
Independència 

• L’alcalde de Vic i president de l’Associació de 
Municipis per la Independència els hi ha explicat 
els objectius de l’AMI i el que representa per a 
Catalunya aquesta Associació 
 

 

El president de l’Associació de Municipis per la Independència amb els representants de 
l’Aliança Europea per a la Independència 

 

L’alcalde de Vic i president de l’Associació de Municipis per la 
Independència, Josep M. Vila d’Abadal, s’ha entrevistat aquest matí 
amb representants de l’Aliança Europea per  la Independència formada 
per representants de Flandes, Escòcia, Catalunya i el País Basc. La 
delegació es troba a Barcelona per celebrar la 3a. trobada internacional 



amb el lema ‘Treballem plegats per exercir el dret universal de la 
autodeterminació’. 

 

Steven Vergauwen i Bert Dekeyzer, en representació el Vlaamse 
Volksbeweiging (moviment popular flamenc) que treballa per una major 
autonomia de Flandes i la seva adhesió a Europa; Christopher White i 
Kevin Williamson de l’Scottish Independence Convention; Jon  Ortiz, 
de Nacioen Mundua del País Basc; Bris Lafontaine, de Força Catalunya 
de la Catalunya Nord i Anna Arqué del Welcome Mr. President to the 
State of Catalonia s’han reunit aquest matí amb Vila d’Abadal al 
Parlament de Catalunya on han pogut compartir experiències sobre els 
respectius moviments independentistes.  

 

Vila d’Abadal els hi ha explicat que a Catalunya ‘hi ha un moviment 
social molt important a favor de la independència’ i que això ha permès 
crear l’Associació de Municipis per la Independència que en aquests 
moments aglutina a  270 municipis de Catalunya que representen a 
1.670.000 persones i que ho han aprovat per majoria absoluta per Ple 
Municipal.  Vila d’Abadal també els hi ha comentat que ‘juntament 
amb l’Assemblea Nacional Catalana explicarem què és l’estat català i 
quin és el projecte d’estat que tenim’ així com també farem saber a 
Europa ‘què és Catalunya i perquè volem ser un estat propi’. 

 

Anna Arqué, en nom de l’Associació ha explicat que l’EPI (European 
Partnership for Independence) està formada per moviment 
independentistes de Flandes, Escòcia, Euskadi i Catalunya i que el seu 
objectiu és que hi hagi corrents d’informació ‘per saber que passa a 
cada territori’.  

 

 

 

 

 

      Vic, 15 de febrer de 2012 

 


