
 

 

NOTA DE PREMSA 

L'AMI, l’ANC i Òmnium Cultural animen a les forces 
sobiranistes a avançar cap a la independència 
 

• Vila d’Abadal constata la necessitat de comptar amb un govern i un 
president fort per tirar endavant el procés 
 

Barcelona, 28 de novembre de 2012.- L'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural han 
comparegut juntes avui per analitzar els resultats de les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 25 de Novembre i han llençat un missatge conjunt de suport a les forces 
sobiranistes per continuar avançant cap a la independència. En una declaració 
conjunta, celebrada a la seu de Òmnium Cultural davant una vuitantena d’assistents, 
les tres associacions han volgut destacar que el bloc sobiranista serà majoritari a la 
propera cambra catalana. 
 
Josep Maria Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic, ha declarat que “ha 
guanyat l’independentisme de forma clara”, al mateix temps que ha incidit en la 
necessitat de comptar amb “un govern i un president fort que tiri endavant el projecte 
independentista”.  “Les tres associacions que som aquí avui som coresponsables 
d’aquest procés, que pertany al poble català”, ha afirmat Vila d’Abadal. Les tres 
entitats han mantingut un escrupolós respecte als partits polítics durant la campanya 
electoral i ara volen fer sentir la seva veu. 
 
En aquest sentit, Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural, ha manifestat que la 
voluntat d’aquesta trobada és fer visible que les tres entitats estan juntes per la 
independència: “La suma de tres és molt més que tres”.  
 
Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Nacional de Catalunya, s’ha mostrat 
satisfeta del resultat electoral, que manifesta “que la independència interessa”. 
Forcadell ha ressaltat que ara hi ha 87 diputats disposats a treballar en aquest sentit i 
que es necessari que es posin a treballar conjuntament perquè el poble pugui decidir el 
seu futur. “El referèndum ha de tirar endavant el més aviat possible” ha assenyalat. 
 

______________________________________________________________________ 
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 661 ens associats, 
nombre que creix diàriament. Dels ens associats, 627 són ajuntaments i 34 consells comarcals, diputacions 
i altres ens municipalistes. www.municipisindependencia.cat 
 
Atenció als Mitjans de Comunicació: 
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