
 

NOTA DE PREMSA 

Esquerra dóna suport a l’Assemblea de dissabte dels 

Municipis per la Independència   

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, es reuneix amb el president de l’associació, 

Josep M. Vila d’Abadal 

 

Barcelona, 4 de juliol del 2012.- Esquerra Republicana de Catalunya ha expressat el 

seu suport a l’assemblea que ha organitzat el proper dissabte l’Associació de Municipis 

per la Independència, mitjançant una trobada celebrada aquest matí entre la seva 

secretària general, Marta Rovira, i el president de l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), Josep M. Vila d’Abadal. La trobada es farà a l’Auditori Palau de 

Congressos de Girona, el proper dissabte 7 de juliol. 

Vila d’Abadal ha agraït que ERC hagi convocat aquesta reunió, ja que segons ha dit, es 

tracta del primer partit polític que es troba de forma oficial amb l’AMI. Vila d’Abadal 

creu que els partits  “s’han d’implicar molt i és bo que ERC estigui aquí per parlar amb 

nosaltres”. Marta Rovira també ha agraït la trobada i ha afirmat que “tenim un objectiu 

polític bàsic comú i treballem conjuntament marcant un posicionament polític molt 

clar”. A la reunió ha assistit també l’alcalde de Caldes de Montbui, el republicà Jordi 

Solé. 

El proper 7 de juliol se celebrarà l’Assemblea General de l’associació, a la qual s’ha 

convocat els alcaldes, regidors i presidents de consell comarcal associats. A dia d’avui 

els municipis associats són 484 i el nombre de consells comarcals és 24. A la reunió es 

discutirà l’estratègia pels propers mesos i s’aprovarà un manifest a favor del concert 

econòmic.  

 

______________________________________________________________________ 
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 a 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 508 ens 

associats, nombre que creix diàriament. Dels ens associats, 484 són ajuntaments, 23 Consells 

Comarcals i 1 Diputació. www.municipisindependencia.cat 
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