
 

 

NOTA DE PREMSA 

L’AMI només donarà suport al Pacte Fiscal si 
suposa la plena sobirania fiscal per a 
Catalunya 

 Durant la trobada també s’ha anunciat que, amb les últimes incorporacions, 
l'AMI ja aglutina pràcticament a la meitat dels municipis catalans 

 

Santpedor, 5 de juny de 2012.- L’Associació de Municipis per la Independència, 
reunida aquest matí al municipi bagenc de Santpedor en Comissió Executiva, ha 
anunciat que presentarà la proposta, en la seva propera assemblea, de no donar 
suport a cap iniciativa de pacte fiscal que no impliqui la sobirania fiscal plena per a 
Catalunya.  

Durant la reunió de la Comissió Executiva, que ha estat encapçalada pel seu 
president i alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, també s’ha oficialitzat la 
incorporació de les darreres localitats a l’associació. Amb aquestes darreres 
incorporacions, l’AMI aglutina ja pràcticament a la meitat dels municipis catalans. 
Des de la Comissió s’han compromès a plantejar el referèndum per a la 
independència quan s'arribi al 60-70% d’ajuntaments adherits. “No es tracta de 
posar una data però tampoc de dilatar aquest referèndum excessivament en el 
temps. Volem fer-ho en el moment en el que tinguem la certesa que es pot guanyar 
amb una àmplia majoria”, ha declarat Vila d’Abadal. 
 
Des de la Comissió Executiva de l’AMI s’ha insistit en el caràcter obert, aglutinador 
i transversal de l’associació: “Per aconseguir la independència és necessari fer-ho 
de manera constructiva i amb el suport de tothom”, ha recordat el president de 
l’AMI. 
 



 

 
 
La Comissió Executiva, que se celebra periòdicament a diferents municipis de 
Catalunya, ha comptat amb la participació de Carles Puigdemont, alcalde de 
Girona; Laura Vilagrà, alcaldessa de Santpedor; Josep M. Roigé, alcalde de 
Balaguer; Josep M. Corominas, alcalde d’Olot; Josep Andreu, alcalde de 
Montblanc; David Rodríguez, alcalde de Solsona; Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i 
Josep M. Vila d’Abadal, alcalde de Vic.  
 
 
_____________________________________________________________________________ 
L’Associació de Municipis per la Independència està formada per institucions que representen el món local i té 
com principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per Catalunya, 
en el marc de la Unió Europea. 
 
L’AMI es va constituir el 14 de desembre de 2011 a Vic i en aquests moments té 486 ens associats, nombre que 
creix diàriament. Dels ens associats, 462 són ajuntaments, 23 Consells Comarcals i 1 Diputació. 
www.municipisindependencia.cat 
 
Atenció als Mitjans de Comunicació: 
InterMèdia GdC 
t. +34 93 415 76 62 – premsa@municipisindependencia.cat 
Meritxell Arús, m. +34 637 79 29 24 
Jordi Sopena, m. +34 670 61 12 20  
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