
 

 

NOTA DE PREMSA 

El Gironès, quarta comarca amb el 100% dels seus 
ajuntaments i consell comarcal adherits a l’AMI 

L’AMI es va constituir el 14 de desembre de 2011 a Vic i en aquests moments té 680 ens 
associats, nombre que creix contínuament. Dels ens associats, 646 són ajuntaments i 34  
consells comarcals, diputacions i altres ens municipalistes. 

A la Noguera i les Garrigues, només falta un municipi a cadascuna per tenir un altre ple 
independentista 

 
Vic, 22 de gener del 2013.- El Gironès protagonitza el quart ple d’institucions locals 
independentistes. I és que els seus 27 ajuntaments i el seu consell comarcal s’han fet 
membres de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). L’últim dels 
municipis a formar-ne part ha estat Madremanya, governat per una llista 
d’independents vinculada al PSC. Es tracta, doncs, de la quarta comarca 100% 
sobiranista després del Pla de l’Estany (amb 11 municipis membres), el Ripollès (amb 
19) i Osona (amb 51), per aquest ordre temporal. Si es té en compte les dades de 
població, però, el Gironès és el territori més poblat dels quatre, amb 182.922 
habitants.  

Les institucions locals de la demarcació de Girona s’han compromés des del primer 
moment amb el procés d’independència de Catalunya. De fet, les seves comarques 
figuren al capdavant del rànquing d’adhesions: Gironès (100%), Pla de l’Estany 
(100%), Ripollès (100%), Selva (92%), Garrotxa (86%), Cerdanya (82%), Baix 
Empordà (72%) i Alt Empordà (71%). A les terres de ponent, la Noguera i les 
Garrigues podrien afegir-se aviat al club de comarques amb el 100% d’ajuntaments 
sobiranistes. A la Noguera, només falta per ingressar Menàrguens, amb alcaldia del 
PSC, i, a les Garrigues, el Cogul, amb alcaldia d’ERC. 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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 la creació 
d’un estat propi per a Catalunya en el marc de la Unió Europea. 
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