
 

 

NOTA DE PREMSA 

L’AMI rep l’insígnia de la Fundació Catalunya-Estat 

• La fundació també va reconèixer la tasca d’altres persones i entitats 
com l’ANC, FERRMED, Mònica Terribas, Toni Soler i Josep-Maria 
Terricabras 

 
 

Barcelona, 25 de gener del 2013.- L’Associació de Municipis per la Independència 

(AMI) va rebre ahir al vespre l’insígnia de la Fundació Catalunya-Estat (FCE), que 

atorga aquesta entitat a persones i entitats del món civil i cultural català en 

reconeixement a la seva rellevància i tasca dedicada a que Catalunya esdevingui Estat. 

L’insígnia també va ser concedida a l’Assemblea Nacional Catalana, FERRMED, Vicenç 

Ferrer i Andreu, Jan Jambon, Joaquim Vidal i Perpinyà, Josep-Maria Terricabras, 

Mònica Terribas, Miquel Calçada, Toni Soler, Toni Albà, Lluís Garcia i Sevilla, Lluís 

Cabrera, Lluís Colom i Bernat Garrigós. 

 

L’acte, que es va celebrar a la seu de la Fundació Catalunya-Estat, va ser conduït per 

Albert Codinas, vicepresident de la FCE, i Jaume Vallcorba, president de la FCE. Josep 

M. Vila d’Abadal, president de l’AMI i alcalde de Vic, al seu agraïment pel guardó, va 

destacar que “els municipis hem d’aixoplugar el moviment social a favor de la 

independència. Nosaltres som els qui hem de dir als veïns com han de treballar per 

tirar endavant el projecte que portarà Catalunya a ser un estat sobirà. Tots junts, 

municipis i entitats ens hem d’unir per aquest projecte i perquè els polítics compleixin 

el compromís que van adquirir ahir al Parlament”. Respecte a la consulta, Vila d’Abadal 

va afirmar que “s’ha de guanyar, no s’hi val perdre’l, perquè si perdem, ens 

assimilaran. L’hem de fer quan estiguem segurs que el guanyarem”. 

 

Aquesta ha esta la segona edició de les insígnies de la Fundació Catalunya-Estat, que 

l’any passat van reconèixer la tasca de Moisés Broggi, Oriol Domènec, Joan Blanch, 

Antoni Maria Badia i Margarit, Salvador Cardús, Jordi Bilbeny i Jaume Manel Oronich. 

 
 



 

______________________________________________________________________ 
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/

