
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

L’AMI acusa María de los Llanos de Luna d’obrir un 
conflicte innecessari amb les banderes 

 
• Els municipis demanen a la delegada del Govern que rectifiqui perquè 

pot provocar un conflicte social 
 

• L’associació dóna suport als ajuntaments que s’han declarat sobirans i 
posa a la seva disposició el seu servei jurídic 

 

Barcelona, 23 de gener del 2013.- La comissió directiva de l'Associació de Municipis per 

la Independència (AMI), reunida aquest matí al Claustre del Monestir de Sant Cugat, 

ha acordat demanar públicament una rectificació a la delegada del Govern a Catalunya, 

María de los Llanos de Luna, per la seva campanya “d’imposició de la bandera 

espanyola” als ajuntaments catalans. 

 

El president de l’AMI, Josep M. Vila d’Abadal, ha dit que Llanos de Luna “ha obert una 

guerra innecessària que pot crear violència contra la pròpia bandera espanyola”.  

Segons ha dit, “aquest era un tema del qual no parlava ningú i ara està provocant un 

rebuig cap a la bandera espanyola. Són ganes d’obrir un conflicte social on no n’hi 

havia cap”. L’alcalde de Vic ha mostrat tot el seu respecte per la gent que defensa la 

bandera espanyola però ha demanat sensatesa en abordar aquest conflicte. Com ha 

recalcat Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat, això pot provocar l’efecte rebot i que 

“alguns pobles s’ho prenguin com una agressió als seus sentiments i vulguin fer el 

contrari”. Josep M. Vila d’Abadal ha recordat que l’AMI posa el seu servei jurídic a la 

disposició dels municipis que ho necessitin, referint-se als ajuntaments que han tingut 

problemes per les banderes i també a aquells que s’han declarat territori lliure i sobirà. 

L’AMI redactarà una moció demanant la rectificació de la delegada del Govern perquè 

sigui aprovada pels plens municipals. 

 

 



 

 

Per altra banda, l’associació reitera la crida a la població perquè assisteixi a les 

concentracions d’aquesta tarda en favor de la sobirania al Parlament de Catalunya, les 

quals es duran a terme a les 19 hores a davant dels ajuntaments. En aquest sentit, 

també ha anunciat que farà una moció conjunta de suport a la declaració de sobirania 

del poble de Catalunya, la qual s’ha aprovat aquesta tarda en el Parlament. 

 

A la reunió hi han assistit: Josep M. Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic; 

Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat; Jordi Molinera, primer tinent d’alcalde 

d’Altafulla; Jordi Cordón, alcalde de Torroella de Montgrí; Laura Vilagrà, alcaldessa de 

Santpedor; Jordi Munell, alcalde de Ripoll; Raimon Gusi, tinent d’alcalde de Vilafranca 

del Penedès; Jordi Garcia, regidor de cultura de l’Ajuntament de Valls,; Lluís 

Costabella, tinent d’alcalde de Banyoles; Ferran Bel, alcalde de Tortosa; Josep Manel 

Ximenis, alcalde d’Arenys de Munt; Francesc Fabregat, alcalde de Bellvís; Josep M. 

Roigé, alcalde de Balaguer; Josep M. Cervera, alcalde d’El Port de la Selva; Jordi 

Martín, regidor de cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell; Jordi Camps, alcalde de 

Vidreres; Lluís Sagarra, regidor de seguretat ciutadana de l’Ajuntament de Martorell; 

Juli Gendrau, alcalde de Berga; Joan Piñol, alcalde de Mora d’Ebre i Neus Lloberas, 

alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 

 

El proper dia 15 de febrer tindrà lloc l’Assemblea General de l’AMI, a Vilanova i la 

Geltrú. 

 

 
______________________________________________________________________ 
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 680 ens 
associats, nombre que creix diàriament. Dels ens associats, 646 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 
Aina Rodriguez, m. +34 655 25 79 24  

http://www.municipisindependencia.cat/

