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Quan l’abril de l’any passat em vau escollir nova presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) us vaig
anunciar quines serien les línies d’actuació de l’AMI en els propers mesos i us puc assegurar que, un any després, estic molt
satisfeta pel treball realitzat en els quatre àmbits que ens vam marcar com a prioritaris.

En primer lloc, hem demanat unitat d’acció en el procés independentista, per assegurar la victòria del Sí; deixar de banda els
personalismes i buscar un acció estratègica per arribar a l’objectiu. L’AMI és una associació políticament diversa, una diversitat
que ens enriqueix profundament i que ens permet exposar el nostre model més enllà de l’àmbit local, amb projecció nacional.
Hem buscat intensament donar aquesta unitat a l’independentisme català respectant, evidentment, totes les diferències i matisos
que ens enriqueixen.
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Us parlava també d’impulsar i vigilar la correcta evolució del procés al costat de les dues entitats de la societat civil, Òmnium Cultural i Assemblea
Nacional Catalana. Al costats dels partits polítics, del Govern i el President, i del Parlament de Catalunya, hem estat amatents a totes les accions que
s’han desenvolupant en aquests mesos i que ens han de dur al nou marc legal. S’ha treballat intensament, sovint sense fer soroll, per tenir a punt totes
les lleis que ens permetin fer el pas definitiu i garantir la seguretat i viabilitat del model català. La celebració del Referèndum al mes de setembre ens
permetrà culminar la feina dels darrers anys. En aquest sentit, l’AMI ha posat en marxa, a finals del 2016, el registre d’electes de Catalunya (AECAT),
una eina bàsica que cal tenir a punt per si fos necessari activar-la en algun moment crític que pugui esdevenir-se en els propers mesos.

I totalment lligat a la celebració del Referèndum hi ha el tercer punt que us exposava el dia que vaig prendre possessió com a presidenta de l’AMI:
l’eixamplament de la base social de suport al procés nacional. S’ha treballat conjuntament amb moltes altres entitats per demanar, en primer lloc,
l’exercici del dret a decidir com un dret bàsic de totes les nacions i, en segon lloc, no hem escatimat esforços en explicar els beneficis de la
independència de Catalunya a nivell sectorial i territorial.

Finalment vaig posar de relleu la importància d’internacionalitzar el procés i des de l’AMI hem culminat una campanya on hem explicat, d’alcalde a
alcalde, el que està passant a Catalunya. Com a presidenta de l’AMI he enviat un díptic informatiu a tots els alcaldes de capitals de països i també de les
100 ciutats més grans del món. Des dels municipis, hem explicat el procés als municipis agermanats, d’una manera propera i buscant línies
d’internacionalització que no passin directament pels estats.

En aquest darrer any, també hem estat incansablement al costat d’alcaldes, regidors, consellers i presidents que han estat portats als jutjats per posar
unes urnes o per defensar el debat o els símbols catalans. Estarem sempre al costat de la democràcia i la defensarem, com no pot ser d’altra manera.

L’AMI ha de culminar aquest any 2017 la feina per la qual es va crear. Espero que alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, ara més que mai, esteu al
nostre costat perquè el vostre esforç i compromís és, en aquests moments, definitiu.

Visca Catalunya Lliure!

Neus Lloveras Massana
Presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència
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51
Altres ens

787
Ajuntaments

838 ENS ADHERITS A MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

36
Consells Comarcals

9
EMD

4
Diputacions

1
Consorci
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* Sigles i candidatures agrupades presentades a les eleccions municipals de 2015



ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans govern
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Consell Directiu i Comissió Executiva conjunta, a Cardona (Bages)
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

La reunió conjunta del Consell
Directiu i la Comissió Executiva
acorda proposar l’alcaldessa de
Vilanova i la Geltrú, Neus
Lloveras, com a candidata a la
presidència de l’AMI.
D’altra banda, Pep Andreu,
alcalde de Montblanc, ha estat
ratificat com a president
provisional fins a l’Assemblea
General de l’organització, que se
celebrarà el proper 15 d’abril.
Lloveras té el suport de tots els
sectors i membres de la directiva.
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)

L’AMI es personarà en les causes
obertes que el jutjat central
d’instrucció número 2 de
l’Audiència Nacional (AN) ha
obert contra els ajuntaments de
Vic (Osona) i Deltebre (Baix Ebre)
pel seu suport a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya.
S’hi personarà en entendre que
les mocions aprovades són una
declaració política, sense cap
tipus d’argument jurídic.
Investigacions obertes pels
mateixos fets a ajuntaments com
Sant Cugat del Vallès (Vallès
Occidental), Igualada (Anoia) o
Premià de Dalt (Maresme) han
estat arxivades.
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

Assemblea General, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha estat escollida nova presidenta de l’AMI. Lloveras encapçalava
l’única candidatura presentada. Entre els objectius de la nova presidenta destaquen l’eixamplament del suport al
procés a través del municipalisme, la internacionalització del procés donant a conèixer la situació que viu Catalunya
al municipalisme de tot el món i el treball per la unitat d’acció de tots els municipis independentistes.



INFORME DE GESTIÓ 2016

ACTIVITAT INTERNA 
Comissió Executiva (escollida a l’Assemblea General)

PRESIDENTA
Neus Lloveras
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

VICEPRESIDENT
Jordi Gaseni
Alcalde de 
l’Ametlla de Mar

VICEPRESIDENT
Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

VICEPRESIDENT
Josep M. Corominas
Alcalde d’Olot

VICEPRESIDENTA
Montserrat Fornells
Alcaldessa de Vilanova
de l’Aguda

VICEPRESIDENT
Ferran Bel
Alcalde de Tortosa

VICEPRESIDENT
Miquel Buch
Alcalde de Premià 
de Mar

VICEPRESIDENT
Jordi Solé
Alcalde de Caldes
de Montbui

SECRETARI
Joan Rabasseda
Alcalde d’Arenys de Munt

TRESORER
Josep M. Cervera
Alcalde del Port de la Selva
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ACTIVITAT INTERNA 
Comissió Executiva (escollida a l’Assemblea General)

VOCAL
Josep Andreu
Alcalde de Montblanc

VOCAL
Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona

VOCAL
Albert Batet
Alcalde de Valls

VOCAL
Lluís Guinó
Alcalde de Besalú

VOCAL
Fèlix Alonso
Alcalde d’Altafulla

VOCAL
Mercè Esteve
Alcaldessa de Begues

VOCAL
Mireia Solsona
Alcaldessa de Matadepera

VOCAL
Jordi Munell
Alcalde de Ripoll

VOCAL
David Saldoni
Alcalde de Sallent

VOCAL
Andreu Francisco
Alcalde d’Alella

VOCAL
Ramon Roqué
Alcalde de Sant Joan de 
les Abadesses

VOCAL
Elisabet Ferreres
Alcaldessa de 
Montesquiu

VOCAL
Francesc Barbero
Regidor de Flix

VOCAL
Carme Freixa
Alcaldessa de Vallfogona
de Ripollès



ALT CAMP
Albert Batet
Alcalde de Valls

ALT EMPORDÀ
Josep M. Cervera
Alcalde del Port de 
la Selva

ALT PENEDÈS
Pere Regull
Alcalde de Vilafranca
del Penedès

BAIX EBRE
Ferran Bel
Alcalde de Tortosa

ANOIA
Marc Castells
Alcalde d’Igualada

BAGES
David Saldoni
Alcalde de Sallent

BAIX CAMP
Carles Pellicer
Alcalde de Reus

ALT URGELL
Albert Batalla
Alcalde de la Seu
d’Urgell

BAIX EBRE
Jordi Gaseni
Alcalde de l’Ametlla
de Mar

BAIX EMPORDÀ
Marc Calvet
Regidor de Torroella
de Montgrí

BAIX LLOBREGAT
Mercè Esteve
Alcaldessa de Begues

BERGUEDÀ
Montse Venturós
Alcaldessa de Berga
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ACTIVITAT INTERNA 
Consell Directiu (escollit a l’Assemblea General)

GARRAF
Neus Lloveras
Alcaldessa de Vilanova
i la Geltrú

GARRIGUES
Antoni Villas
Alcalde de Juneda

CONCA DE 
BARBERÀ
Josep Andreu
Alcalde de Montblanc

CERDANYA
Albert Piñeira
Alcalde de Puigcerdà



GARROTXA
Josep M. Corominas
Alcalde d’Olot

GARROTXA
Lluís Guinó
Alcalde de Besalú

GIRONÈS
Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona

MOIANÈS
Oriol Batlló
Alcalde de Collsuspina

MARESME
Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

MARESME
Andreu Francisco
Alcalde d’Alella

MARESME
Joan Rabasseda
Alcalde d’Arenys de Munt

MARESME
Miquel Buch
Alcalde de Premià 
de Mar

MONTSIÀ
Adam Tomàs
Alcalde d’Amposta

NOGUERA
Montserrat Fornells
Alcaldessa de Vilanova
de l’Aguda

NOGUERA
Jordi Ignasi
Alcalde de Balaguer

OSONA
Anna Erra
Alcaldessa de Vic
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ACTIVITAT INTERNA 
Consell Directiu (escollit a l’Assemblea General)

PALLARS SOBIRÀ
Llàtzer Sibis
President del Consell 
Comarcal del Pallars 
Sobirà

PLA DE L’ESTANY
Lluís Costabella
Regidor de Banyoles

OSONA
Elisabet Ferreres
Alcaldessa de 
Montesquiu

PALLARS JUSSÀ
Jordi Navarra
Alcalde de Sant Esteve
de Sarga



PLA D’URGELL
Marc Solsona
Alcalde de Mollerussa

PRIORAT
Josep M. Piqué
Alcalde de Marçà

RIBERA D’EBRE
Joan Piñol
Alcalde de Móra d’Ebre

SEGARRA
Ramon Royes
Paer de Cervera

RIPOLLÈS
Jordi Munell
Alcalde de Ripoll

RIPOLLÈS
Ramon Roqué
Alcalde de Sant Joan
de les Abadesses

RIPOLLÈS
Carme Freixa
Alcaldessa de Vallfogona
de Ripollès

RIBERA D’EBRE
Francesc Barbero
Regidor de Flix

SEGRIÀ
Josep R. Ibarz
Alcalde d’Almacelles

SELVA
Jordi Camps
Alcalde de Vidreres

SOLSONÈS
David Rodríguez
Alcalde de Solsona

TARRAGONÈS
Fèlix Alonso
Alcalde d’Altafulla
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ACTIVITAT INTERNA 
Consell Directiu (escollit a l’Assemblea General)

VALLÈS
OCCIDENTAL
Mireia Solsona
Alcaldessa 
de Matadepera

VALLÈS
ORIENTAL
Jordi Solé
Alcalde de
Caldes de 
Montbui

TERRA
ALTA
Carles Luz
Alcalde de 
Gandesa

URGELL
Joan Eroles
Alcalde de 
Puigverd
d’Agramunt

VALLÈS
ORIENTAL
Francesc
Colomé
Alcalde de les
Franqueses
del Vallès



Comissió Executiva, a Roses (Alt Empordà) 
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

La Comissió Executiva de l’AMI ha
aprovat el pla d’actuació de
l’entitat.
Les accions per als propers
mesos se centren en tres àmbits:
• L’impuls de consultes o

processos participatius a
l’àrea metropolitana de BCN.

• L’adaptació dels estatuts de
l’AMI a la nova realitat del
procés.

• Fer accions per difondre la
realitat política catalana a
alcaldes de tot el món.

Neus Lloveras ha presidit la seva
primera executiva.



Comissió Executiva, a Lleida (Segrià)
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

L’executiva de l’AMI reunida a la
Seu Vella de Lleida s’ha ofert per
ser un agent dinamitzador del
procés participatiu que arrencarà
un cop s’aprovin els treballs que
està realitzant la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent
(CPE). L’executiva s’ha felicitat
per la finalització dels treballs de
la comissió i ha demanat un
procés plural.
D'altra banda, en la mateixa
reunió l'AMI s'ha mostrat
fermament defensora de
l'exercici de la sobirania fiscal.
L'entitat també ha anunciat
contactes amb electes locals
d'Escòcia.



Comissió Executiva, a Sabadell (Vallès Occidental)

INFORME DE GESTIÓ 2016

ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

L’executiva de l’AMI reunida a
Sabadell ha aprovat iniciar una
campanya per aconseguir el
màxim nombre de municipis
adherits per continuar sent agent
destacat en el procés.
D'altra banda, l'AMI ha posat
sobre la taula les properes
accions per a la
internacionalització del procés.
S’estan establint contactes amb
organitzacions municipalistes
d’arreu d’Europa per donar a
conèixer la situació catalana de
primera mà. També s’elaborarà
documentació sobre el procés en
diferents idiomes per fer-la
arribar a diverses ciutats.



Comissió Executiva extraordinària, a Barcelona (Barcelonès)
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

L’executiva de l’AMI ha aprovat
iniciar el procés per a la creació i
impuls de l’Assemblea d’Electes
de Catalunya (AECAT). La reunió
extraordinària, celebrada al
Museu de les Cultures del Món
de Barcelona, ha aprovat iniciar
el procés d’acreditació voluntària
dels 9.283 càrrecs electes, siguin
del partit que siguin.
La presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, ha explicat que l’entitat
és l’impulsora de l’AECAT però
que aquesta és una proposta
oberta a la totalitat d’electes.



Consell Directiu i Comissió Executiva conjunta, a Tarragona (Tarragonès)
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ACTIVITAT INTERNA 
Reunions dels òrgans de govern

L'AMI proposarà als càrrecs
electes treballar el 6 de
desembre organitzant actes
cívics, socials i solidaris.
En aquests actes, promoguts el
dia que se celebra l'aprovació de
la Constitució espanyola, es
proposa la lectura d'un manifest.
La reunió també ha estat el punt
de sortida de la campanya
internacional per explicar al món
el procés d'independència de
Catalunya contactant amb
alcaldes i regidors de les capitals
dels estats.



ACTIVITAT INTERNA
Impuls al procés
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L'AMI valora l'aprovació de les conclusions del Procés Constituent
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ACTIVITAT INTERNA 
Impuls al procés

L'AMI celebra l'aprovació, per
part del plenari del Parlament de
Catalunya, de les conclusions de
la comissió del Procés
Constituent.
La cambra ha aprovat aquestes
conclusions amb 72 vots a favor i
52 vots en contra.
Amb l'aprovació de les
conclusions s'acompleix un pas
més en el procés de construcció
de la nova república.
L'AMI, l'ANC i ÒC han estat al
Parlament, on han seguit aquesta
transcendent votació.



La moció de confiança reforça i dóna energia al procés

INFORME DE GESTIÓ 2016

ACTIVITAT INTERNA 
Impuls al procés

L’AMI considera que la moció de
confiança que el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
ha superat al Parlament reforça i
dóna energia al procés
d’independència de Catalunya.
La presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, considera que la moció
ha estat una oportunitat per
recosir la unitat dels diputats
independentistes i mostrar una
majoria parlamentària més
sòlida.



L’AMI dóna suport als ajuntaments que van obrir el 12 d’octubre
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ACTIVITAT INTERNA 
Impuls al procés

Després dels requeriments fets a
58 ajuntaments per obrir el
consistori el 12-O, l’AMI té
comptabilitzats fins a 401
recursos i denúncies contra
municipis i electes catalans per
diverses actuacions relacionades
amb el procés sobiranista.
Lloveras qualifica aquest nou
enviament de requeriments com
un atac a l’autonomia local. Ho
diu després de reunir-se per
parlar d’aquest tema amb la
consellera de Governació,
Meritxell Borràs. El Govern es
posa a disposició dels ens locals
per ajudar en la coordinació dels
serveis jurídics.



6D
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ACTIVITAT INTERNA 
Impuls al procés

Electes d’almenys 350
ajuntaments catalans han
treballat aquest dimarts, 6 de
desembre. Segesborranyuint la
crida de l’AMI, electes de molts
municipis catalans han anat a
treballar sota el lema
#treballemxcat. Reunions dels
equips de govern, trobades amb
entitats i ciutadans, accions
solidàries o manteniment de
mobiliari urbà han estat les
accions que s’han dut a terme.
En els diferents actes s’ha llegit
el manifest elaborat per l’AMI
amb motiu d’aquesta jornada.



L’AMI, a la cimera del Pacte Nacional per al Referèndum
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ACTIVITAT INTERNA 
Impuls al procés

La presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, ha participat a la reunió
convocada pel president de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
per impulsar la creació del Pacte
Nacional per al Referèndum.
Abans de la cimera, l’AMI, l’ANC i
ÒC s’han posat a disposició del
president Puigdemont per tirar-
ne endavant la celebració, sigui o
no pactat amb l’Estat espanyol.
La trobada, que ha tingut lloc al
Parlament, ha evidenciat que la
proposta de referèndum és avui
més forta que mai i que compta
amb un ampli suport.



RELACIONS 
INSTITUCIONALS
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Carles Puigdemont, nou president de la Generalitat de Catalunya
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

Carles Puigdemont, alcalde de
Girona i president de l'AMI, ha
estat escollit 130è president de la
Generalitat de Catalunya com a
resultat de la votació del Ple del
Parlament.
Puigdemont va succeir Josep M.
Vila d'Abadal, exalcalde de Vic, al
capdavant de l'AMI el 17 de juliol
de 2015 després de ser escollit a
l'Assemblea General celebrada a
Valls. En el seu discurs com a
president de la Generalitat,
Puigdemont ha destacat que el
món local ha de tenir un paper
fonamental en la construcció i
definició de la Catalunya del futur.



Homenatges a Muriel Casals
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

El Parlament de Catalunya ha fet un acte institucional
en memòria de la diputada Muriel Casals, que va
morir el 14 de febrer. Casals va ser presidenta
d'Òmnium Cultural fins que es va presentar a les
eleccions del 27 de setembre de 2015 a la llista de
Junts pel Sí.

El mateix dia, Òmnium Cultural també li ha retut
homenatge. Muriel Casals s'ha convertit en un símbol
de la lluita independentista. Una de les seves frases
que tots recordarem és "Nosaltres som el somni".



Trobada amb l’ANC
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, manté la
primera reunió institucional amb el president de
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez.

Trobada amb Súmate

La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, es reuneix amb la nova
junta directiva de l'associació Súmate, formada per Chema
Clavero, president, i Ana Hinojosa, vicepresidenta.



Audiència amb la presidenta del Parlament
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme
Forcadell, ha rebut en audiència la nova executiva de l'AMI
escollida el passat abril.
La delegació l'encapçalava la nova presidenta, Neus
Lloveras.

Reunió amb l'alcaldessa de Badalona

L'AMI ha mantingut una reunió amb l'alcaldessa de Badalona,
Dolors Sabater, per plantejar-li que consulti als ciutadans sobre
la seva adhesió a l'AMI.
La consulta es vol proposar a tots els municipis de l'àmbit
metropolità barceloní.



Reunió amb l’alcalde de Lleida
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras; la vicepresidenta i
alcaldessa de Vilanova de l’Aguda, Montserrat Fornells, i el
paer en cap de Cervera, Ramon Royes, es troben a la Paeria
de Lleida amb l’alcalde, Àngel Ros, i els regidors Montse
Parra, Antoni Postius i Josep M. Baiget.

Reunió amb el president de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, manté la
primera reunió institucional amb la nova executiva de l'AMI,
que li ha explicat les línies de treball que es volen potenciar
en aquest mandat.



Reunió amb l'alcaldessa de Barcelona
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

Una representació de l'executiva de l'AMI s'ha reunit amb
l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'alcaldessa manté
el seu compromís de fer una consulta sobre l'adhesió a
l'AMI. L'entitat li ha presentat un informe jurídic que avala
la consulta.

Reunió amb l’alcalde de Sabadell

La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, i els vicepresidents
Jordi Gaseni i Eudald Calvo es reuneixen amb l’alcalde de
Sabadell, Juli Fernández. L’alcalde sabadellenc es
compromet a estudiar la proposta de l’AMI de celebrar una
consulta ciutadana per decidir l’ingrés de la capital del
Vallès a l’entitat.



Visita de regidors escocesos
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

L’executiva de l’AMI celebrada el 9
de setembre a Sabadell ha servit
per iniciar els contactes amb
organitzacions municipalistes
d’arreu d’Europa. El primer
d’aquests contactes ha estat amb
dos regidors escocesos: David
McDonald i Andy McGurk. Aquesta
primera reunió forma part de les
accions per internacionalitzar el
procés català i ha tingut lloc el
mateix dia en què s’ha celebrat
l’executiva de l’entitat
municipalista.



Reunió amb el conseller d’Exteriors
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ACTIVITAT INTERNA 
Sinergies/relacions institucionals

L’AMI ha ofert al conseller d’Afers i Relacions
Institucionals, Exteriors i Transparència, Raül Romeva, la
seva col·laboració per ajudar a difondre el procés català a
escala mundial.

Reunió amb el conseller d’Economia

L’AMI ha mantingut una trobada institucional amb el
vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i
Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha explicat
els plantejaments de la conselleria sobre les estructures
d’Estat.



CAMPANYES 
I ACTES PROPIS
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ACTIVITAT INTERNA 
Informes

ACTUACIÓ DELS FUNCIONARIS DURANT EL PROCÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA 

INFORME JURÍDIC SOBRE LES POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES EN L’ÀMBIT PENAL DE L’ACTUACIÓ DELS
FUNCIONARIS DURANT EL PROCÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA_febrer de 2016

La sectorial de l’ANC formada per Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (SITxCAT) elabora
diversos informes en relació amb l’activitat de l’AMI o bé que fan referència a temes d’interès del procés en relació
amb els ajuntaments i ens adherits.



CAMPANYA “+160”
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CAMPANYES

L’AMI impulsa la campanya “+160”
amb l’objectiu de sumar a l’entitat
aquells ajuntaments que encara no
en són membres. La campanya té
dos vessants. D’una banda vol
convidar els plens municipals amb
majoria absoluta de forces
independentistes perquè aprovin la
seva adhesió a l’entitat si així ho
consideren i, de l’altra, cridar els
ajuntaments sense clara majoria
sobiranista perquè consultin la seva
ciutadania sobre la conveniència o no
d’adherir-se a l’AMI. Entre els 160
municipis que l’AMI treballa per
aconseguir-ne la seva adhesió, hi ha
ciutats com Barcelona, Badalona,
Lleida o Tarragona.



Internacionalització del procés català
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CAMPANYES

L’AMI posa en marxa una campanya
d’abast internacional amb la voluntat
de donar a conèixer el procés
d’independència català als alcaldes i
alcaldesses de poblacions d’arreu
del món. La campanya consta de
dues accions:
• Enviament d’un díptic de la

presidenta, Neus Lloveras, a les
100 ciutats més grans del món i a
les 194 capitals de països del
món.

• Es posa a disposició dels
ajuntaments un díptic
personalitzable per tal que cada
alcalde o alcaldessa pugui
explicar el procés als homòlegs
dels seus municipis agermanats.



Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT)
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CAMPANYES

L’AMI inicia la creació i impuls de
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
(AECAT). Es tracta d’un procés
d’acreditació voluntària dels 9.283
càrrecs electes, siguin del partit que
siguin.
L’objectiu, segons la presidenta de
l’AMI, Neus Lloveras, és poder
arribar amb total normalitat a fer el
referèndum. La primera fase de
l’AECAT és l’acreditació dels electes.
Això els permetrà estar preparats i
organitzats davant d’eventuals
obstacles que es puguin presentar a
la recta final del procés català.



Un centenar d’electes participen a la presentació de l’AECAT a les comarques gironines
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CAMPANYES

Un centenar de càrrecs electes de
les comarques gironines participen
en la presentació de la iniciativa de
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
(AECAT). Aquest acte, que s’ha fet a
Girona, és la primera de les
presentacions territorials que l’AMI,
com a entitat promotora de l’AECAT,
fa al territori per explicar la
funcionalitat que hauria de tenir
aquesta assemblea. L’AECAT ja té
més de 2.200 càrrecs electes
registrats, alguns dels quals han
rebut el carnet acreditatiu en aquest
primer acte.



Un centenar d’electes recullen la seva acreditació a la presentació de l’AECAT a Lleida
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CAMPANYES

Un centenar d’electes han participat
aquest dilluns en la segona
presentació de l’Assemblea d’Electes
de Catalunya (AECAT) al territori. A
l’acte, que s’ha fet a l’Orfeó Lleidatà,
hi han intervingut electes de
diferents formacions polítiques de
les comarques de Lleida que han
coincidit a apel·lar a la unitat en el
tram final del procés
d’independència de Catalunya. La
presidenta de l’AMI, Neus Lloveras,
ha destacat el fet que, en cas de
necessitat, l’AECAT serà un
instrument més per fer possible el
referèndum d’independència.
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS 

103 
denúncies

47 
denúncies

8
denúncies

TOTAL
347 

106 
denúncies

83
denúncies

Denúncies judicials
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS 
Denúncies judicials
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS 
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Denúncies judicials



El municipalisme i les entitats sobiranistes es pronuncien en defensa de la llibertat d'expressió
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Les entitats sobiranistes i el món local
s'han pronunciat en defensa de la
llibertat d'expressió i contra l'opinió i
acció política, legitimada per les urnes
en un acte unitari de rebuig a la
judicialització de la qual està fent ús
l'Estat espanyol per limitar els anhels
democràtics. L'acte, celebrat a
Barcelona, ha reunit una destacada
representació del món local i els
màxims representants de l'ANC, l'AMI i
ÒC. Durant l'acte s'ha llegit un
manifest de denúncia contra l'Estat
espanyol i determinats àmbits judicials,
clarament polititzats, per haver iniciat
una persecució desproporcionada i
indigna contra ajuntaments i regidors.



Manifestació de suport al regidor Joan Coma a Vic
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Una delegació de l’AMI encapçalada pels vicepresidents, Jordi Gaseni i Eudald Calvo, participen a Vic en la
manifestació en suport a Joan Coma, regidor d’aquesta ciutat a qui l’Audiència Nacional acusa d’un delicte de
sedició per haver donat suport a la resolució del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015.



Unitat i fermesa davant la judicialització del 9N
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS 

L’AMI, l’ANC i ÒC rebutgen la negativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya d’arxivar la causa
oberta per la consulta del 9N, una decisió que deixa el
president Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i
Irene Rigau a un pas d’asseure’s al banc dels acusats.
Les entitats sobiranistes consideren que la decisió del
jutge Joan Manel Abril, que novament coincideix amb
la finalització d’una campanya electoral, posa de
manifest la falta d’independència del sistema judicial
espanyol.
D’altra banda, l’1 d’agost l’AMI, l’ANC i ÒC rebutgen
frontalment que Carme Forcadell, presidenta del
Parlament, i els membres de la Mesa puguin ser
inhabilitats per seguir el reglament parlamentari i
obeir el mandat democràtic sorgit de les urnes.



AMI, ACM, Òmnium i ANC donen suport als investigats per la consulta del 9N
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Les entitats sobiranistes han
reivindicat el dret dels catalans a
decidir el seu futur com a poble
davant de la declaració imminent
de Francesc Homs al Tribunal
Suprem per la seva implicació en
el 9N.
En un acte davant del TSJC els
presidents de les entitats
convocants han rebutjat la
judicialització de la política
catalana i han defensat el dret
dels catalans a decidir
democràticament.



Mobilització en suport de Carme Forcadell i en defensa de les institucions
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Centenars de persones convocades
per l’AMI, l’ANC i ÒC s’han concentrat
davant del Parlament de Catalunya
en un acte de suport a la presidenta,
Carme Forcadell, a la democràcia i a
les institucions catalanes.
L’acte es va fer sota el lema “Per la
democràcia, defensem les nostres
institucions”.
Els concentrats van mostrar el seu
suport a Forcadell entre forts
aplaudiments i van tenir l’agraïment
de la segona màxima autoritat
institucional del país per aquest gest.



Concentració a Barcelona de suport als encausats pel procés independentista
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Milers de persones han tornat a
sortir al carrer en defensa de la
democràcia davant dels atacs de
l’Estat espanyol als càrrecs electes i
les institucions que representen.
Durant la celebració d’aquest acte
multitudinari a l’avinguda Maria
Cristina de Barcelona, l’AMI, ÒC i
l’ANC han reafirmat que
l’assetjament judicial per part de
l’Estat espanyol no impedirà ni la
celebració del referèndum ni el
procés independentista.



Suport a Francesc Homs, a les portes del Tribunal Suprem a Madrid
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Una delegació de l’AMI participa a
Madrid en la concentració de
suport a l’exconseller de la
Presidència Francesc Homs, que
declara davant del Tribunal
Suprem pel fet de ser considerat
un dels promotors de la consulta
del 9 de novembre de 2014. La
presidenta, Neus Lloveras, i el
vicepresident, Jordi Gaseni, van
encapçalar aquesta delegació.



Solidaritat amb el regidor de Vic Joan Coma
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JUDICIALITZACIACIÓ DEL PROCÉS

Una representació de l’executiva de l’AMI dóna suport a Joan
Coma i participa en l’acte de suport al regidor de Vic. L’acte es fa
a la mateixa hora en què havia estat citat a declarar a l’Audiència
Nacional acusat per la Justícia espanyola d’un presumpte delicte
de sedició per unes manifestacions fetes en un ple municipal. El
regidor vigatà ha rebut el suport de formacions polítiques de tots
els colors.

Solidaritat amb l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós

Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar i vicepresident de l’AMI,
assisteix en representació de l’entitat a la concentració que es fa
a Berga en suport a l’alcaldessa, Montse Venturós. Venturós ha
estat detinguda per ordre judicial per no haver retirat l’estelada
de l’Ajuntament. L’alcaldessa preveia aquesta possibilitat després
d’haver-se negat a declarar en dues ocasions. Venturós va ser
posada en llibertat després de declarar.



Manifest de suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell
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JUDICIALITZACIACIÓ DEL PROCÉS

L’AMI, l’ANC i ÒC impulsen el manifest
“El Parlament som tots”, que es llegeix
el 15 de desembre davant de molts
ajuntaments catalans per donar suport
a la presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, la vigília de
la seva declaració davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per
haver permès un debat parlamentari
entorn del procés d’independència de
Catalunya.
Aquest manifest diu no a la
judicialització de la política i vol ser un
clam en defensa de la democràcia, de
les institucions i dels representants
legítims del poble. D’altra banda, els
expresidents del Parlament fan una
crida a mobilitzar-se en defensa de
Forcadell i la democràcia.



400 alcaldes acompanyen Carme Forcadell en la seva declaració al TSJC
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Prop de 400 alcaldes amb les seves
vares han donat suport a la
presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, citada a declarar al
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) per haver permès el
debat i votació de les conclusions de
la Comissió d’Estudi del Procés
Constituent. Els alcaldes i altres
electes, encapçalats pel president de
la Generalitat, Carles Puigdemont,
han acompanyat la segona màxima
autoritat del país des del Parlament
fins a la seu del TSJC en una
iniciativa promoguda per l’AMI, ACM,
l’ANC i ÒC. En el recorregut una gran
concentració de persones ha rebut
amb aplaudiments la comitiva.



400 alcaldes acompanyen Carme Forcadell en la seva declaració al TSJC
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS



Els municipis catalans mostren el seu suport al regidor de Vic Joan Coma
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Centenars de persones s’han
concentrat davant d’ajuntaments de
diferents municipis catalans per
donar suport al regidor de
l’Ajuntament de Vic Joan Coma. L’AMI
dóna ple suport al regidor i es posa a
disposició del Moviment 30/03, de
l’Ajuntament de Vic i de la formació
Capgirem Vic. Coma ha estat detingut
al matí i l’han traslladat a Madrid per
declarar a l’Audiència Nacional. El
jutge l’havia citat per un delicte
d’incitació a la sedició. En un ple
Coma va fer una crida a la
desobediència dient que “abans de
fer la truita primer s’hauran de
trencar els ous”. L’endemà va quedar
en llibertat amb càrrecs.
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Endavant República, a la Fira de Cornellà
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

L’ANC presenta a Fira Cornellà les principals línies de
treball en què secentrarà durant els propers divuit mesos
amb la intenció d’ampliar la majoria social favorable a la
creació d’una nova República Catalana. A la fotografia final
de l’acte s’hi han sumat el president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, i la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras.

Manifestació “L’aigua és vida”, a Amposta

L’alcalde de Montblanc i president provisional de l’AMI, Pep
Andreu, participa juntament amb els presidents de l’ANC,
Jordi Sànchez, i ÒC, Jordi Cuixart, a la manifestació
d‘Amposta convocada per la PDE per manifestar el rebuig
de la societat catalana a l’aprovació del pla de Conca de
l’Ebre.



Presentació de l’informe jurídic sobre l’actuació dels funcionaris durant el procés
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

Experts de l’ANC presenten un detallat
i rigorós informe sobre les
implicacions jurídiques dels
treballadors públics a l’hora
d’executar les instruccions dels seus
comandaments, del Govern de la
Generalitat o del Parlament de
Catalunya. El document ha de
contribuir a donar seguretat a tots els
treballadors públics. Joan Anton Font,
coordinador de la sectorial de
Secretaris, Interventors i Tresorers
d’Administració Local (SITAL) de l’ANC,
detalla el contingut de l’informe
durant l’acte, que se celebra a
Vilanova i la Geltrú. El document, diu,
està fet perquè es pugui actuar amb
llibertat.



Debat sobre la nova República Catalana, a Cornellà
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar, en representació de l’AMI,
participa en el debat sobre el paper que la societat civil i el món
local de Catalunya han de tenir en aquesta etapa del procés. També
hi són els presidents de l’ANC i ÒC.



L’AMI, convidada a les assemblees de les entitats sobiranistes a Barcelona i Manresa
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

L’AMI, com a agent implicat en el procés d’independència que viu Catalunya, participa a les assemblees generals de
l’ANC i Súmate.
La presidenta de l’AMI Neus Lloveras, és a les Cotxeres de Sants a l’Assemblea de Súmate el dia 16, on s’escull el
nou president, José María Clavero.
El dia 17 Lloveras és a Manresa per participar a l’assemblea general de l’ANC.
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

“Sense por. Per les llibertats, avancem”, a Barcelona

Eudald Calvo, vicepresident de l’AMI, participa a la manifestació
“Sense por” sota el lema “Per les llibertats, avancem”, a
Barcelona. La marxa reuneix milers de persones per respondre
a la persecució judicial contra alcaldes i regidors.

On som? Com hi anem?

Jordi Gaseni, vicepresident de l’AMI, participa en aquest acte
organitzat per l’ANC a la Pobla de Lillet, juntament amb Santiago
Vidal (senador d’ERC), Ricard Gené (excoordinador d’Incidència
Internacional de l’ANC), Jordi Turull (president del Grup Parlamentari
JxSí), Sílvia Armengou (regidora de l’Ajuntament de Berga (CUP) i
moderat per Jaume Marfany (antic vicepresident de l’ANC).



Manifestació ‘Els drets no se suspenen’, a Barcelona
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

La presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, i el vicepresident de l’AMI i
president de l’ACM, Miquel Buch,
participen a la manifestació unitària
“Els drets no se suspenen: treball
digne, drets socials i democràcia
real” per protestar contra les
accions del Tribunal Constitucional
espanyol contra lleis aprovades pel
Parlament com ara la d’emergència
residencial i energètica o la
d’igualtat. La marxa va ser
convocada per diferents entitats
socials, sobiranistes, sindicats i
associacions culturals, a més de
partits polítics (ERC, CUP, ICV i
PSC).



Concentracions “Nou país, lliure de corrupció d’Estat”, a Barcelona
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

L’AMI, l’ANC i ÒC demanen, davant la delegació del govern
d’Espanya, un nou país lliure de corrupció d’Estat. El
mateix acte se celebra a Girona, Tarragona o Lleida. Tot
per denunciar la guerra bruta de l’Estat contra el procés
independentista.

Manifestació contra el Pla Hidrològic, a Barcelona

Jordi Gaseni i Ferran Bel, en nom de l’AMI, participen a la
manifestació de Barcelona en contra del Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre que vol implementar el govern
espanyol. La convoca la Plataforma en Defensa de l’Ebre.



DIADA 2016
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

L’AMI anima a participar en les mobilitzacions

L’AMI anima a participar en les mobilitzacions
organitzades a la propera Diada Nacional de Catalunya
amb l’eslògan “A punt”.
Davant del monestir de Pedralbes (Barcelona), la
presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, anima a la
mobilització.

Diada 2016

Alcaldes i alcaldesses signen una carta a favor del dret a decidir

Diferents alcaldes i alcaldesses, entre ells de municipis
adherits a l’AMI, han signat una carta on animen a
participar en la gran mobilització de l’Onze de Setembre i
en defensa del dret a decidir.
Un grup d’una vintena d’alcaldes signants ha presentat la
carta a l’Arc de Triomf de Barcelona.



Diada Nacional de Catalunya: Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona
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PARTICIPACIÓ EN ACTES

Mobilització multitudinària del poble
de Catalunya en la cinquena
manifestació consecutiva de l’Onze
de Setembre.
Alcaldes i regidors d’arreu de
Catalunya han participat a les
concentracions convocades a
Barcelona, Berga, Lleida, Salt i
Tarragona a favor de la nova
república.
Des de la concentració de Barcelona
la presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, s’ha mostrat convençuda
que aquesta serà la darrera
mobilització massiva de la Diada
abans d’assolir la nova República
Catalana.

Diada 2016



Diada Nacional de Catalunya: Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona
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Diada Nacional de Catalunya: Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona
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Diada Nacional de Catalunya: Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona
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PARTICIPACIÓ EN ACTES
Diada 2016



Diada Nacional de Catalunya: Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona
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COMUNICACIÓ

INSTAGRAM - instagram.com/municipisindependencia

PINTEREST - pinterest.com/AMICatalunya

TUMBLR - AMICatalunya.tumblr.com

FOURSQUARE - foursquare.com/ami__cat

TWITTER
@AMI__cat
17.100 seguidors,
2.850 seguidors més
en 12 mesos

FACEBOOK
municipisindependencia
7.950 seguidors,
650 seguidors més
en 12 mesos

GOOGLE +
850 seguidors

TWITTER ANGLÈS 
@AMI_eng
475 seguidors

YOUTUBE
Youtube.com/AMICatalunya
4.500 visualitzacions

ALTRES XARXES SOCIALS

Xarxes socials
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COMUNICACIÓ
Twitter
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COMUNICACIÓ
Facebook
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COMUNICACIÓ
Web






