
 

NOTA DE PREMSA 

ICV i la CUP donen suport a la proposta de 
referèndum de l’AMI 
 

• Els dos grups parlamentaris han estat d’acord amb que s’ha de 
dur a terme una consulta i que l’ha de tirar endavant l’actual 
Govern 

• Vila d’Abadal apunta que el debat sobre la consulta per l’Estat 
propi hauria d’estar resolt en el proper dos anys 
 

Barcelona, 11 de desembre de 2012.- Representants de l'Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) han mantingut avui dues entrevistes amb dirigents 
d’Iniciativa per Catalunya (ICV-EUIA) i de les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) en la 
línia dels contactes que estan mantenint amb totes les forces parlamentaries després 
de les eleccions del passat 25-N. Tant ICV-EUIA com les CUP han mostrat el seu suport 
a la proposta de celebrar una consulta. En primer lloc, s’ha produït la trobada amb 
David Fernández, cap de llista de la CUP i Adam Majó, cap de relacions polítiques de la 
mateixa formació, i més tard s’han trobat amb Jaume Bosch, president del grup 
parlamentari d’ICV-EUIA i Marta Ribas, diputada al Parlament. 
 
Josep Maria Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic, ha manifestat després de 
les trobades que “l’AMI no vol posar cap data límit per a la consulta, hem d’esperar 
que hi hagi majoria de partidaris per evitar posar-la en perill. Però creiem que en dos 
anys s’hauria d’haver resolt”. 
 
David Fernández, cap de llista de la CUP, ha declarat: “Estem en sintonia amb l’AMI de 
que creiem que el referèndum s’ha de fer en aquesta legislatura”. També ha dit que “la 
mobilització popular, és a dir l’hegemonia social, ha portat a una hegemonia política. El 
dret a l’autodeterminació no pot estar condicionat perquè és un dret fonamental”. 
 
Per altra banda, Jaume Bosch, president del grup parlamentari d’ICV-EUIA, ha admès 
que era evident “que hi ha un grau de coincidència molt elevat. Estem preocupats pels 
detalls de la consulta, volem ser presents i decidir-los conjuntament amb tots els grups 
polítics, els agents socials, els sindicats, etc. Volem discutir-ho tots plegats i que 
tothom hi tingui veu”. 
 
La setmana passada, l’AMI va mantenir trobades amb els grups parlamentaris de CiU i 
ERC. A les trobades d’avui hi han assistit Josep M. Vila d’Abadal, president de l’AMI i 
alcalde de Vic; Josep M. Roigé, alcalde de Balaguer; Josep Andreu, alcalde de 
Montblanc; Laura Vilagrà, alcaldessa de Santpedor; Andreu Francisco, alcalde d’Alella; 
Josep M. Cervera, alcalde d’El Port de la Selva i David Rodríguez, alcalde de Solsona. 



 

 
___________________________________________________________________ 
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 
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