
 

 

NOTA DE PREMSA 

Ja són 153 els ajuntaments que han aprovat la 
declaració de sobirania del Parlament 

- Els municipis representen una població estimada de 2.100.000 
habitants 

Barcelona, 14 de març del 2013.- Un total de 155 ajuntaments, nou consells 
comarcals, tres diputacions i dues entitats municipals descentralitzades (EMD) han 
tramès al Parlament les actes de suport a la declaració de sobirania aprovada per la 
cambra catalana el passat 23 de gener. Podeu consultar les adhesions en aquest mapa 
interactiu. Als 155 municipis, hi viuen 3.260.000 habitants, el 43% de la població de 
Catalunya. El text aprovat al Parlament acordava iniciar el procés per fer efectiu 
l’exercici del dret a decidir perquè els ciutadans puguin decidir el seu futur polític 
d’acord amb el principi de sobirania, que, entre d’altres, “atorga al poble de Catalunya 
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà”. 

Josep Maria Vila d’Abadal,  alcalde de Vic i president de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), ha manifestat que “aquestes dades corroboren que cada dia hi 
ha més municipis que mostren la seva voluntat de participar en el procés de sobirania 
de Catalunya”. Vila d’Abadal confia que el procés de transició nacional ”avanci i 
puguem fer la consulta com més aviat millor”. Els 155 ajuntaments que donen suport a 
la declaració de sobirania continuaran creixent, ja que l’AMI agrupa 695 ens, nombre 
que augmenta sense pausa. Dels ens associats, 661 corresponen a municipis, 28 a 
consells comarcals, quatre a entitats municipals descentralitzades (EMD), a més del 
Consorci del Lluçanès i la Diputació de Lleida. 

Per altra banda, l’AMI celebrarà reunió de la seva Comissió Executiva el proper 15 
d’abril a Olot. 

 

 

______________________________________________________________________ 
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 691 ens 
associats, nombre que creix diàriament. Dels ens associats, 657 són ajuntaments, 33 consells 
comarcals i altres ens municipalistes i 1 diputació. 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 
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