
 

 

NOTA DE PREMSA 

L'AMI demana a ERC la seva col·laboració per fer un 
govern fort que condueixi a la independència 
 

• Vila d’Abadal apunta que el municipalisme faria la seva pròpia 
consulta si el Govern o el Parlament no la pogués liderar 
 

Barcelona, 5 de desembre de 2012.- Representants de l'Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) s’han trobat avui amb Marta Rovira, secretària general 
d’ERC, en la que ha estat la segona trobada d’una ronda de reunions que ha iniciat 
l’associació per analitzar la situació política catalana després de les eleccions del 25-N i 
fer constar el seu posicionament. 
 
Josep Maria Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic, ha demanat a Esquerra 
Republicana, com a segona força del Parlament, que “treballi per fer un govern fort i 
valent” amb CiU que pugui liderar el procés fins a la constitució d’un Estat català. Vila 
d’Abadal ha assenyalat que els municipis veuen positivament el possible acord entre els 
dos partits perquè “assegura el projecte”. “Un govern és fort en funció de la gent que li 
dona suport al Parlament”, ha afirmat l’alcalde de Vic, que s’ha mostrat confiat en que 
els dos partits sabran trobar “la millor fórmula” per servir al país.  
 
El President de l’AMI ha apuntat que en el cas que “aquest projecte no fos possible des 
del govern o des del Parlament, el municipalisme faria la seva consulta per demanar al 
poble de Catalunya si vol o no la independència”.  
 
Marta Rovira, d’ERC, ha afirmat que el seu partit comparteix la “visió estratègica” a 
nivell de país de l’AMI i que la millor manera de garantir la fortalesa del futur govern és 
assegurant “la seva estabilitat parlamentaria” en aspectes claus, com la convocatòria 
d’un referèndum. “Dona molta tranquil·litat i força saber que hi ha un projecte com el 
de l’Associació de Municipis per la Independència, amb més de 600 adhesions, que 
comparteix l’estratègia que condueix a la consulta”, ha dit Rovira. 
 
A l’acte hi ha assistit Josep M. Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic; Josep 
Andreu, vicepresident de l’AMI i alcalde de Montblanc; Josep M. Corominas, 
vicepresident de l’AMI i alcalde d’Olot, Jordi Munell, vocal de l’AMI i alcalde de Ripoll; 
Laura Vilagrà, vocal de l’AMI i alcaldessa de Santpedor; Jordi Solé, alcalde de Caldes 
de Montbui; Dionís Guiteras, alcalde de Moià; Andreu Francisco, alcalde d’Alella, i 
Marta Madrenas i Mir, regidora de Girona.  
 
Properament, l’AMI continuarà les reunions amb els grups parlamentaris de la CUP, el 
dimarts 11 a les 11 hores, i ICV, a les 12.30 hores. 
 



 

______________________________________________________________________ 
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 663 ens associats, 
nombre que creix diàriament. Dels ens associats, 629 són ajuntaments i 34 consells comarcals, diputacions 
i altres ens municipalistes. www.municipisindependencia.cat 
 
Atenció als Mitjans de Comunicació: 
InterMèdia GdC t. +34 93 415 76 62 – premsa@municipisindependencia.cat 
Jordi Sopena, m. +34 670 61 12 20  
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