
 

NOTA DE PREMSA 
 

Vila d’Abadal: ‘ La victòria és el doble Sí’ 

Avui l’AMI ha fet arribar una declaració institucional a tots els ens 
adherits per tal que es sumin al suport a la consulta 

Barcelona,  13 de novembre de 2013. El president de l’Associació de Municipis per 
la Independència, Josep M. Vila d’Abadal, va comparèixer ahir en roda de premsa al 
costat de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, i de la 
presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, per fer una valoració de l’anunci de la 
data i de la pregunta de la consulta. Vila d’Abadal va fer una valoració positiva de 
l’anunci del president de la Generalitat tot afegint que ‘seguirem treballant per 
Catalunya i, ara, pel doble sí’.  

‘Tots patíem per aquest moment i avui hem fet un pas de gegant cap al final d’aquest 
procés’, va afegir Vila d’Abadal tot recordant que ‘ara tenim molta feina, una feina que 
de ben segur acabarà bé’. El president de l’AMI va recordar però que ‘la victòria és el 
doble sí’.  

Aquest matí, l’Associació de Municipis per la Independència farà ha fet arribar una 
Declaració Institucional a tots els ens adherits per tal que donin suport a la consulta a 
través dels seus consistoris i mostrin el seu compromís amb la Generalitat i amb el 
Parlament de Catalunya per tal que la consulta sigui realitat. En aquesta declaració es 
fa una crida a la ciutadania perquè participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic (adjuntem text).  

 

______________________________________________________________________ 
 
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 718 ens 
associats, nombre que creix diàriament. Dels ens associats, 682 són ajuntaments, 28 Consells 
Comarcals i 2 Diputació, 5 EMD i 1 Consorci. www.municipisindependencia.cat 
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