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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Assemblea General a Palamós (Baix Empordà)

03/03

La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, ha encoratjat els electes a continuar mobilitzats en la fase decisiva del procés, 
recordant que l’ADN de l’entitat passa per la «diversitat política i territorial» per aconseguir l’objectiu comú d’un «nou 
estat democràtic». El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també ha assistit a l’assemblea i s’ha mostrat 
convençut que les institucions municipals i supramunicipals no fallaran en el tram final del procés independentista.
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ACTIVITAT INTERNA
Canvis en la Comissió Executiva (escollida a l’Assemblea General)

Andreu Francisco (alcalde d’Alella) substitueix a Jordi Solé (alcalde de Caldes de 
Montbui) com a vicepresident de l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI). El canvi en una de les vicepresidències de l’entitat es va validar durant 
l’Assemblea General de l’AMI que es va fer el març al Teatre La Gorga de Palamós. 
La trobada també va servir per aprovar canvis a l’Executiva i a la Directiva. En aquest 
sentit, es van incorporar com a vocals de l’executiva Xavier González (la Palma de 
Cervelló), David Font (Bellcaire de l’Empordà), Annabel Moreno (Arenys de Mar) i 
Maria Teresa Malla (Almenar). Pel que fa el Consell Directiu de l’AMI, també hi va 
haver noves incorporacions. És el cas de Marc Calvet (Torroella de Montgrí), David 
Font, Xavier González, Eva Maria Serramià (Consell Comarcal del Baix Penedès), 
Annabel Moreno i Maria Teresa Malla. 

Andreu Francisco

X. González David Font A. Moreno M.Teresa Malla Marc Calvet Eva Maria Serramià
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva a Mataró (Maresme)

Des de la Nau Gaudí de Mataró, l’executiva ha repassat 
aspectes relacionats amb el procés d’independència i ha 
plantejat diferents propostes per a la campanya del 
referèndum. També s’ha donat llum verda a l’Informe de 
gestió del 2016 que l’executiva portarà a l’Assemblea General 
de l’AMI. 

Comissió Executiva a Tàrrega (Urgell)

S’ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a estar preparats 
per tenir «una implicació activa» tan bon punt es «premi el 
botó de play» pel referèndum en les pròximes setmanes. 
Neus Lloveras, ha assegurat que la xarxa de municipis 
independentistes està «a la línia de sortida» i ha garantit que 
quan des del Govern es faci la crida al món local, aquest 
estarà «a punt».

04/05

18/01
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva extraordinària a Barcelona

S’ha analitzat la situació política després de la negativa de 
Mariano Rajoy a la proposta del president de la Generalitat 
de negociar les condicions d’un referèndum d’independència. 
Tot seguit, s’ha llegit un manifest compartit amb ANC i 
Òmnium on s’insta al govern català a anunciar la data i la 
pregunta del referèndum sense més dilacions. Les entitats 
han celebrat l’executiva a l’Ateneu Barcelonès. 

Comissió Executiva a Granollers (Vallès Oriental)

L’acte, que s’ha fet al Casino de Granollers, ha servit per 
exposar la filosofia de l’Assemblea d’Electes de Catalunya 
(AECAT) i per aclarir-ne els dubtes.

27/05

07/06
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva a Figueres (Alt Empordà)

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
reunida a Figueres (Alt Empordà), ha lamentat la carta 
enviada pel ministeri de la Presidència espanyol als 
ajuntaments catalans que fa una advertència preventiva en 
relació amb l'anunci de data i pregunta del referèndum del 
pròxim 1 d'octubre. La direcció de l'AMI ha traslladat el seu 
suport i «plena confiança» en els treballadors públics. 

Comissió Executiva a Arenys de Munt (Maresme)

S’ha debatut sobre aquells aspectes que el món municipal 
independentista considera claus, pocs dies abans que 
s’oficialitzi la convocatòria del referèndum. S’ha reiterat el 
«suport incondicional» a les institucions per poder 
«culminar» l'objectiu que va portar al naixement de l'entitat 
l'any 2011. També s’ha aprovat donar suport al «Manifest de 
Les» que demana facilitar el vot del referèndum a la Vall 
d'Aran.

05/07

31/08
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva extraordinària a Barcelona 

Juntament amb l’executiva de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), l’AMI ha convocat a tots els alcaldes del 
país a la plaça Sant Jaume el dissabte 16 de setembre, per 
mostrar el rebuig a les decisions judicials preses des de 
Madrid. El motiu és que la Fiscalia de l’Estat ha citat a 
declarar més de 700 alcaldes per donar suport al decret 
polític a favor del referèndum de l’1 d’octubre. La trobada 
s’ha fet a l’Escola d’Administració Pública a Barcelona.

Consell Directiu extraordinàri a Barcelona

ACM i AMI s’han reunit a la Llibreria Laie en consell directiu per 
anunciar que presentaran una querella contra el fiscal general 
de l’Estat, José Manuel Maza, per amenaces i coaccions. Les 
dues entitats entenen que el Tribunal Suprem (TS) s’ha 
«extralimitat» i ha utilitzat de «forma inadequada» les seves 
funcions citant a declarar a més de 700 alcaldes. 

13/09

28/09
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva a Barcelona

L’executiva, reunida a l’Arts Santa Mònica, ha anunciat que es 
faran accions que visualitzin el suport del món municipal al 
Govern i al Parlament. També s’ha valorat l’actualitat política 
del país després de l’1 d’octubre i s’han condemnat els actes 
violents de la policia espanyola. També s’ha parlat de les 
destrosses causades per l’acció policial als ajuntaments i 
locals municipals, que s’estan quantificant. 

Comissió Executiva a Barcelona 

Reunió de la Comissió Executiva de l’AMI a la Llibreria Laie de 
Barcelona abans de la manifestació a favor de l’alliberament 
dels presos polítics, on s’ha decidit demanar als ajuntaments 
adherits a l’AMI que aprovin una moció de rebuig a l’article 155 
que ha aplicat l’Estat Espanyol.  

10/10

21/10
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva extraordinària a Barcelona

Les dues entitats municipalistes s’han reunit a la seu de 
l’ACM per consensuar accions per dur a terme davant 
l’empresonament de representants del Govern català. A curt 
termini, s’ha decidit enviar una delegació d’alcaldes a 
Brussel·les per internacionalitzar el cas català.

Comissió Executiva al Vendrell (Baix Penedès)

Des de l’Escola de Música Pau Casals s’ha volgut fer una crida a 
la participació en les eleccions del 21-D perquè siguin «la 
resposta dels catalans i catalanes al 155». La presidenta de 
l’AMI també ha garantit la presència del món municipal 
independentista el 7 de desembre a la manifestació de 
Brussel·les i s’ha reiterat en l’exigència de l’alliberament dels 
presos polítics. 

03/11

27/11
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  AECAT                                                                     
                          

Assemblea d’Electes de Catalunya (AECAT) 

En l’executiva de l’AMI que se celebra el 26 
d’octubre a Barcelona, s’aprova la posada en 
funcionament del registre d’electes de 
Catalunya, que porta per nom Assemblea 
d’Electes de Catalunya (AECAT). Aquest 
òrgan només es constituirà en cas 
d’excepcionalitat política a Catalunya i per 
defensar les institucions catalanes. Serà 
l’AMI qui convocarà l’assemblea constituent i 
aquesta assemblea serà qui determinarà les 
funcions de l’AECAT i els seus òrgans de 
govern. La crida a acreditar-se es fa a un 
total de 9.352 càrrecs electes, entre regidors 
i alcaldes, diputats al Parlament i al Congrés, 
senadors, eurodiputats i presidents d’EMD.

26/10
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AECAT                                                                       
                        

L’adhesió a Assemblea d’Electes de 
Catalunya (AECAT) 

L’adhesió a l’AECAT es fa de forma 
voluntària i a través d’un formulari que 
els càrrecs electes que en vulguin 
formar part han d’omplir a la pàgina web 
www.assemblea.cat. Totes les persones 
inscrites reben una trucada per validar 
les dades que han introduït al formulari, 
perquè d’aquesta manera es verifiquen 
totes les inscripcions i es detecten 
possibles errades.
Un cop validades les dades, es generen 
uns carnets acreditatius personalitzats 
que es donen a cada electe. 
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 CAMPANYA DE L’AECAT

                                                                                         
      

Presentació de l’AECAT arreu de Catalunya 

Girona (28-11-2016)

Lleida (5-12-2016)

Mataró (19-1-2017)Vic (24-1-2017)
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 CAMPANYA DE L’AECAT

                                                                                         
      

Presentació de l’AECAT arreu de Catalunya 

Artés (4-02-2017)

Vilanova i la Geltrú (10-02-2017)

Miravet (31-01-2017)
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 CAMPANYA DE L’AECAT

                                                                                         
      

Presentació de l’AECAT arreu de Catalunya 

Igualada (14-03-2017)

Sant Feliu de Llobregat (31-03-2017)

Banyoles (30-05-2017)
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Presentació de l’AECAT arreu de Catalunya 

 CAMPANYA DE L’AECAT

                                                                                         
      

Granollers (07-06-2017)

La Pobla de Segur (14-07-2017)

Poblet (05-06-2017)

Figueres (05-07-2017)
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ACTES PROPIS

Mig miler d’alcaldes donen suport al Referèndum de l’1-O 
en un acte a la Universitat de Barcelona

Més de mig miler d’alcaldes han omplert el paranimf de la 
Universitat de Barcelona (UB) en un acte que ha mostrat «la 
predisposició i compromís» del món municipal per col·laborar 
en aquelles actuacions que es «requereixin» des del 
Parlament i el Govern per poder tirar endavant el referèndum. 
A l’acte, convocat per l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), hi han assistit, entre altres, el president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol 
Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i els 
consellers Neus Munté, Josep Rull i Meritxell Borràs. Neus 
Lloveras, presidenta de l’AMI, ha dit que el món municipal no 
posarà el fre malgrat les amenaces de l’Estat espanyol: «Els 
400 processos oberts no ens han espantat i els ajuntaments 
no ens farem enrere». L’acte ha demostrat la transversalitat 
política i territorial de la petició amb la presència d’alcaldes 
d’arreu de Catalunya.

ACTES PROPISACTES PROl                                      
                                                         01/07
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ACTES PROPIS
Acte al paranimf de la Universitat 
de Barcelona

01/07
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ACTES PROPIS

700 alcaldes al costat del Govern pel Referèndum

Més de 700 alcaldes i alcaldesses han cridat ben alt que l’1 
d’octubre hi haurà un referèndum per decidir el futur de 
Catalunya. Ho han fet en una imatge conjunta al Palau de la 
Generalitat amb el president, Carles Puigdemont, i tot el 
Govern català, la presidenta del Parlament, i els representants 
del món local, la presidenta de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), Neus Lloveras, i el president de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch. L’acte 
ha començat a l’Ajuntament de Barcelona, on l’alcaldessa, Ada 
Colau, els ha donat la benvinguda. Tot seguit, els batlles han 
travessat la plaça de Sant Jaume davant d’una multitud que 
s’hi aplegava, en un acte similar al del 2014. Una vegada al 
Palau de la Generalitat, el president ha rebut els més de 700 
alcaldes que han estat citats davant de la Fiscalia per haver 
signat un decret de suport polític al referèndum de l’1 
d’octubre. L’acte ha estat convocat per l’AMI i l’ACM per 
rebutjar la persecució judicial dels edils.

16/09
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ACTES PROPIS
700 alcaldes al costat del Govern pel Referèndum 16/09
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CAMPANYES
Cartes a alcaldes europeus (AMI i ACM)

La presidenta de l’Associació de Municipis per
 la Independència (AMI), Neus Lloveras, i el president de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, han 
enviat una carta als alcaldes i alcaldesses de les 100 ciutats 
més grans del món i de les 50 ciutats més importants de cada 
país d’Europa, amb l’objectiu d’aconseguir el seu suport per a 
les institucions i el poble de Catalunya en la lluita per la 
democràcia i la llibertat davant les pràctiques totalitàries de 
l’Estat espanyol. La carta demana que facin el possible perquè 
Europa reaccioni davant de la vulneració dels pilars 
fonamentals de la construcció europea: democràcia, llibertat, 
respecte i dignitat. Els presidents de les dues entitats 
consideren que, com a alcaldes escollits democràticament, la 
qüestió política que planteja Catalunya s’ha de resoldre només 
per vies polítiques, democràtiques i pacífiques, donant la veu al 
poble perquè pugui decidir quin futur estatus polític vol. 
“Denunciem el setge judicial i policial que pateixen les 
institucions democràtiques i, per tant, tot el poble català”.

28/09
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CAMPANYES

Més de 200 visitants internacionals de l’1-O arriben a 
Catalunya convidats per l’AMI

Un grup de més de 200 persones procedents d’arreu del món 
han pogut viure el referèndum de l’1 d’octubre, convidats per 
l’AMI, visitant col·legis electorals d’arreu del país. Delegacions 
de nacions com Anglaterra, Alemanya, Casamance, Suïssa, 
Grècia, Itàlia, Gal·les, Eslovènia, Croàcia, Lituània, Finlàndia, 
Dinamarca, Estònia o Quèbec han viscut la jornada electoral 
des de col·legis de Badalona, Barcelona, Vic, Manresa, Arenys 
de Munt, Calella i Girona. Els visitants han quedat 
impressionats per la mobilització ciutadana prèvia i durant la 
celebració del referèndum i pel convenciment i capacitat 
d’organització de la societat civil. Els visitants internacionals 
s’han compromès a fer d’altaveu de la reivindicació legítima del 
poble català i denunciar la repressió de l’Estat vers Catalunya. 
El dia abans, l’Ateneu Barcelonès va acollir la recepció dels 
convidats, on la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, els va agrair 
el seu compromís amb l’autodeterminació de Catalunya.

Recepció dels visitants internacionals a l’Ateneu 
Barcelonès

30/09
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CAMPANYES
Visitants internacionas de l’1-O 01/10
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ACTES PROPIS

Els alcaldes viatgen a Brussel·les per donar suport al president 
legítim i al Govern català a l’exili        

Més de 200 alcaldes i alcaldesses han explicat a Brussel·les la 
situació política de Catalunya i la voluntat d’esdevenir un Estat 
propi. Al mateix temps, s’ha denunciat la repressió que pateix 
Catalunya i les seves institucions per part de l’Estat espanyol i han 
exigit la llibertat pels presos polítics manifestant-se davant 
l’edifici de la Comissió Europea. Aquesta iniciativa, impulsada per 
l’ACM i l’AMI, també ha servit per «internacionalitzar» les 
demandes catalanes i denunciar aquesta situació davant de les 
institucions comunitàries. Els alcaldes han mostrat el seu escalf 
al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i als consellers 
Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig, que des 
de Brussel·les han participat en l’acte que ha omplert la sala 
Bozar del Palau de Belles Arts de Brussel·les. En els parlaments, 
la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, ha destacat «la il·lusió» 
dels catalans per fer un nou país però també «la por per la 
repressió de l’Estat espanyol» i la seva decepció «davant un 
projecte europeu que falla». 

07/11
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ACTES PROPIS
Els alcaldes a Brussel·les
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ACTIVITAT POLÍTICA

L’AMI demana l’adhesió dels ajuntaments i ens 
locals al Pacte Nacional pel Referèndum

L’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
demanen l’adhesió dels ajuntaments i altres ens 
locals al Pacte Nacional pel Referèndum, que es 
va impulsar el desembre de 2016 com a 
continuador del Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir. Les entitats municipalistes han distribuït 
aquesta moció per ser aprovada als plens 
municipals d’arreu del país. El text insta als 
governs de Catalunya i de l’Estat espanyol “a 
superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes”, i a assolir un acord que estableixi 
“les condicions i les garanties justes i 
necessàries” per a la celebració d’un 
Referèndum “reconegut per la comunitat 
internacional, el resultat del qual haurà de ser 
políticament vinculant i efectiu”.

08/02
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ACTIVITAT POLÍTICA

Decret de suport al Referèndum

Més de 750 alcaldes i alcaldesses i 
presidents d’ens públics ja han donat suport 
al decret polític per la convocatòria del 
Referèndum per l’1 d’octubre. Aquest 
document és la visualització del compromís 
polític municipal amb el referèndum i ha 
estat impulsat per l’AMI i  l’ACM. 

Manifestació pels els atemptats de 
Barcelona

Representants de l’AMI han participat en els 
actes de repulsa convocats pels atemptats 
gihadistes de Barcelona i Cambrils. A 
Barcelona, una delegació d’alcaldes i 
regidors independentistes hi han participat 
encapçalats per la presidenta de l’AMI, Neus 
Lloveras.

01/07

26/08
Pel que fa a la concentració de Ripoll, d’on eren la 
majoria dels membres de la cèl·lula gihadista, hi ha 
participat el vicepresident de l’AMI, Eudald Calvo.
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ACTIVITAT POLÍTICA

Manifest pels escorcolls i detencions del Govern 

Després dels fets ocorreguts el 20 de setembre amb les detencions i 
escorcolls en diverses seus del Govern de la Generalitat l’AMI i l’ACM 
han consensuat un manifest reivindicatiu, que s’ha llegit en les 
concentracions de rebuig que s’han dut a terme a diversos municipis.

Adhesió de l’AMI a l’Aturada General de país

L’AMI s’adhereix a l’aturada general que ha convocat la Taula per la 
Democràcia pel dia 3 d’octubre. El motiu és expressar el rebuig a la 
violència exercida el dia 1 d’octubre pels cossos policials de l’Estat 
espanyol en el decurs de la votació del referèndum.

Moció de rebuig a l’aplicació de l’article 155

Entre el mes de novembre i el de desembre prop de 600 ajuntaments 
aproven una moció contra l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
que suposa la intervenció de l’autonomia per part de l’Estat espanyol.

20/09

02/10

01/12
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L’AMI participa a la multitudinària manifestació de 
Brussel·les “Wake Up Europe!”

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha 
participat en la manifestació Wake Up Europe!, a Brussel·les, 
organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i 
Òmnium Cultural (ÒC), amb la participació de molts alcaldes i 
alcaldesses de Catalunya i de la seva presidenta, Neus 
Lloveras, que ha format part de la capçalera de la 
manifestació, acompanyant a Carles Puigdemont i els 
consellers a l’exili. Hi han participat més de 45.000 persones. 
Es tracta d’una de les manifestacions més multitudinàries que 
es recorden a la capital d’Europa.

A banda de representants del món municipal, a la concentració 
també hi han volgut ser molts ciutadans catalans que han 
demanat la llibertat del seu país i que Europa reaccioni davant 
la repressió que aplica l’Estat espanyol.

ACTIVITAT POLÍTICA

07/12
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Suport del món local al president Mas i les conselleres 
Rigau i Ortega en la seva declaració al TSJC 06/02

Més de mig miler alcaldes i regidors han acompanyat a 
l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, i les 
exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, fins al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, on s’ha iniciat el judici 
pel procés participatiu del 9-N del 2014. Càrrecs electes 
han acompanyat els polítics investigats per la consulta 
sobiranista des de l’Arc de Triomf fins al Palau de Justícia 
en una concentració que, segons la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, ha reunit a 40.000 persones. Estava convocada 
per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural (ÒC) amb el 
nom #9Nsomtots i #El6Fensjutgenatots. La presidenta 
de l’AMI, Neus Lloveras, valorava positivament la 
mobilització perquè reflecteix que els catalans estan 
«plenament convençuts» d’arribar fins al final perquè el 
referèndum es faci «sí o sí».
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JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS
Procesos judicials contra el món municipal

Recurs per les sentències de l’Ajuntament de 
Reus i de la Diputació de Tarragona

L’AMI ha presentat un recurs al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la sentència 
del jutge Guillermo Peral Fontova, del jutjat del 
Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, 
que ha estimat una demanada presentada per 
Societat Civil Catalana i quatre regidors de C’s 
contra l’ingrés a l’AMI de l’Ajuntament de Reus i de 
la Diputació de Tarragona. Després d’analitzar-la, 
els serveis jurídics de l’AMI consideren que es 
tracta d’una sentència “absolutament política, 
sense cap raonament jurídic”, entre altres coses 
perquè no s’entén que un jutge d’un contenciós 
administratiu sentenciï que la defensa de la 
independència de Catalunya és “inconstitucional” a 
més de qüestionar la legalitat de l’AMI sense tenir-
ne cap competència.

L’AMI condemna la persecució judicial d’ajuntaments, 
ara instada pel Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol. 
La presentació d’un procés contenciós administratiu per 
part d’aquest ministeri contra l’Ajuntament de Llançà 
(Alt Empordà) per haver aprovat una moció apel·lant a la 
desmilitarització i per haver enviat per carta una petició 
perquè no es fessin maniobres militars a la zona 
exemplifica com, d’una manera sistemàtica, la 
maquinària de l’Estat vol coartar i prohibir l’expressió de 
postures polítiques als ens locals. Aquesta moció ha 
estat aprovada ja per diferents municipis. L’AMI ha volgut 
mostrar la seva preocupació perquè aquest nou 
procediment iniciat ara a Llançà s’estengui i sigui un nou 
intent per part del Govern espanyol de voler condicionar 
els ajuntaments a l’hora de decidir assumptes que 
afecten la gestió del seu terme municipal.

L’AMI condemna la persecució judicial del món 
municipal

11/02 11/04
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Procesos judicials contra el món municipal

08/05 12/05 10/06Suport a la declaració de la presidenta i 
la Mesa del Parlament al TSJC

Milers de persones, entre les quals alcaldes i 
alcaldesses de tot Catalunya acompanyats de la 
presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, s’han 
concentrat davant les portes del TSJC per donar 
suport als membres de la Mesa del Parlament 
que han estat citats a declarar per permetre la 
votació de la resolució sobre la celebració del 
referèndum d’independència a la cambra 
catalana. Les primeres a declarar han estat la 
presidenta i vicepresidenta, Carme Forcadell i 
Anna Simó. Quatre dies després ho han fet el 
vicepresident primer del Parlament, Lluís 
Corominas, i la secretària 4a de la Mesa, Ramona 
Barrufet. El darrer en declarar ha estat Joan 
Josep Nuet, secretari 3er de la mesa del 
Parlament (el 10 de juny).
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Querella contra els presidents de  
l’AMI i l’ACM 14-9
La Fiscalia de l’Estat ha presentat una 
querella contra la presidenta de 
l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), Neus Lloveras, i 
el president de l'Associació Catalana 
de Municipis (ACM), Miquel Buch, per 
promoure al món local un decret de 
suport polític al Referèndum. Segons 
Lloveras, "això és directament un atac 
a la llibertat d'expressió". El Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), ha admès la querella a tràmit 
però només pel delicte de 
desobediència. 

Querella de l’AMI contra el fiscal de 
l’Estat José Manuel Maza

El fiscal general de l’Estat, José 
Manuel Maza, també ha anunciat 
que citarà a declarar a més de 700 
alcaldes per haver aprovat el decret 
polític a favor del Referèndum 
impulsat per l’AMI i l’ACM. Davant 
d’aquesta situació, l’AMI ha decidit 
presentar una querella contra el 
fiscal per prevaricació, usurpació de 
funcions, amenaces i coaccions. 
Amb la mort del fiscal general, José 
Manuel Maza, el 19 de novembre de 
2017, la querella queda arxivada.

14/09 28/09
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Set/Oct
Una cinquantena d’alcaldes, citats a declarar per la Fiscalia

Una cinquantena d’alcaldes han estat citats a declarar per la Fiscalia per 
haver promogut un decret polític de suport al referèndum impulsat per 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM). Malgrat que només se’n van acabar citant 
50 -la majoria van optar per acollir-se al dret de no declarar- el fiscal 
havia anunciat que en serien més de 700, és a dir, tots els que havien 
donat suport al decret

Alcalde de Reus

Alcalde d’Arenys de Munt

Alcalde d’Argentona

Alcalde de Manresa Alcalde de Dosrius

Alcalde de Premià de Mar
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Processos al Tribunal Suprem i a l’Audiència Nacional

Declaració dels presidents de l’ANC i Òmnium

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha 
acompanyat els presidents de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i Òmnium Cultural (ÒC), Jordi Sánchez i Jordi Cuixart 
respectivament, a la declaració que han fet davant l’Audiència 
Nacional de Madrid acusats d’un delicte de sedició per les 
manifestacions que hi va haver a Barcelona el 20 i 21 de 
setembre com a protesta per les 14 detencions de membres del 
Govern i escorcolls en diferents seus de la Generalitat. El 6 
d’octubre han estat el vicepresident i alcalde d’Alella, Andreu 
Francisco, i el tresorer i alcalde d’El Port de la Selva, Josep 
Maria Cervera, els que s’han desplaçat a Madrid per donar 
suport als presidents. La declaració s’ha reemprès el 16 
d’octubre i en aquesta ocasió ha estat la presidenta de l’AMI, 
Neus Lloveras, qui ha viatjat fins a Madrid per donar suport a 
Sánchez i Cuixart. Els dos presidents sobiranistes han ingressat 
a presó preventiva i sense fiança per ordre del jutge. 

INFORME DE GESTIÓ 2017

06/10

16/10



JUDICIALITZACIÓ DEL PROCÉS
Processos al Tribunal Suprem i a l’Audiència Nacional

Clam massiu als carrers per demanar la llibertat dels Jordis

La resposta a l’empresonament dels presidents de l’ANC i 
Òmnium Cultural ha estat tornar a omplir de ciutadans 
anònims les places i carrers dels municipis per demanar el seu 
immediat alliberament. L’acte central s’ha fet a l’avinguda 
Diagonal de Barcelona amb l’assistència de més de 200.000 
persones.

Manifestació massiva a Barcelona per l’alliberament de 
Sánchez i Cuixart

Una àmplia representació del món local independentista 
d’arreu de Catalunya i també de l’AMI ha participat a Barcelona 
a la manifestació a favor de l’alliberament dels presidents de 
l’ANC i Òmnium, organitzada per les entitats unides a la Taula 
per la Democràcia al passeig de Gràcia. La manifestació ha 
servit per evidenciar el rebuig a l’aplicació de l’article 155 
anunciada avui pel govern espanyol i que suspèn l’autogovern 
de Catalunya. La mobilització ha reunit 450.000 persones.

INFORME DE GESTIÓ 2017
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Concentració a l’avinguda Diagonal, Barcelona

Manifestació al passeig de Gràcial, Barcelona
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Processos al Tribunal Suprem i a l’Audiència 
Nacional

L’AMI present a l’AN per acompanyar a declarar part 
del Govern català, que acaba empresonat

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
condemna les greus vulneracions dels drets 
fonamentals per part de la justícia espanyola i mostra 
consternació per l’ordre de l’Audiència Nacional 
d’empresonar de forma preventiva i sense fiança el 
vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i set 
consellers del Govern. Des de Madrid, on una 
delegació de l’AMI ha donat suport al Govern, la 
presidenta, Neus Lloveras, ha mostrat la seva 
indignació per una decisió que «enterra definitivament 
la democràcia» a l’Estat espanyol i ha apel·lat a 
Europa a prestar atenció en el conflicte que ha portat a 
presó a un govern escollit democràticament mentre la 
Unió Europea «mira cap a una altra banda».  

INFORME DE GESTIÓ 2017
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Processos al Tribunal Suprem i a l’Audiència Nacional

Els carrers dels municipis de Catalunya reclamen 
l’alliberament dels presos polítics

Milers de persones s’han tornat a concentrar davant 
del Parlament de Catalunya i davant dels ajuntaments 
de les principals ciutats del país per rebutjar 
l’empresonament del Govern de Catalunya. Tot i la 
rapidesa amb què s’ha fet la convocatòria de Crida per 
la Democràcia, centenars de milers de persones s’han 
concentrat per denunciar aquest nou atac a la 
democràcia i per exigir l’alliberament dels presos 
polítics.
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Processos al Tribunal Suprem i a l’Audiència Nacional

L’AMI dóna suport a la Mesa del Parlament durant la seva 
declaració davant el Tribunal Suprem

El vicepresident primer de l’AMI i alcalde de l’Ametlla de 
Mar, Jordi Gaseni, ha viatjat fins a Madrid per donar suport 
als membres de la Mesa del Parlament, que estaven citats 
a declarar davant del Tribunal Sumprem. Després d’una 
llarga jornada, el jutge, Pablo Llanera, ha decretat ordre de 
presó evitable amb una fiança de 150.000 euros per a la 
presidenta del Parlament Carme Forcadell i ha deixat en 
llibertat als membres de la Mesa, Lluís Corominas, Lluís 
Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet si paguen una fiança 
de 25.000 euros i no ha imposat cap mesura per a Joan 
Josep Nuet. La representació de l’executiva de l’AMI la 
completaven Montserrat Fornells, Ferran Bel, Miquel 
Buch, Albert Batet i Jordi Munell.
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Processos al Tribunal Suprem i a l’Audiència Nacional

Manifestació massiva a Barcelona per demanar l’alliberament 
dels presos polítics catalans

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha participat 
en la massiva manifestació de Barcelona per demanar 
l’alliberament dels presos polítics catalans, que ha reunit més de 
750.000 persones. La seva presidenta, Neus Lloveras, ha estat 
acompanyada d’altres representants del món municipal i 
alcaldes vinguts d’arreu de Catalunya. La manifestació, 
convocada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium 
Cultural (ÒC) ha exigit l’alliberament de tots els presos polítics 
catalans, entre els quals hi ha els presidents de les dues entitats 
sobiranistes, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i els consellers Carles 
Mundó, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Jordi Turull, 
Dolors Bassa, Raül Romeva i el vicepresident de la Generalitat, 
Oriol Junqueras. La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, ha dit 
que “avui s’ha demostrat que la gent està disposada a sortir al 
carrer sempre que faci falta” i va ressaltar que “ens acompanya 
gent de tot tipus amb la democràcia com a creença comuna”.

INFORME DE GESTIÓ 2017
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ACTIVITAT INTERNA
Relacions institucionals

Reunió amb la nova presidenta de Súmate

La presidenta de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), Neus Lloveras, i la nova 
presidenta de Súmate, Montse Sánchez, han 
mantingut a Barcelona una primera reunió de 
treball. Sánchez, que substitueix en el càrrec a 
Chema Clavero, va ser escollida en les eleccions 
que l’entitat, que agrupa a independentistes 
castellanoparlants, va fer el passat 28 de gener. 
En la trobada, Lloveras i Sánchez han mostrat la 
seva predisposició a continuar col·laborant per 
eixamplar el suport social a l’independentisme.
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ACTIVITAT INTERNA
Relacions institucionals

L’AMI participa a la Festa Nacional Basca 
convidats per Udalbiltza

Els vicepresidents de l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), Jordi Gaseni i Eudald 
Calvo, han participat en els actes de celebració de 
l’Aberria Eguna, festa nacional basca, convidats 
per Udalbiltza, l’assemblea d’electes d’Euskal 
Herria. Gaseni, vicepresident primer de l’entitat i 
alcalde de l’Ametlla de Mar, ha assistit a l’acte que 
s’ha fet a Gernika (Busturialdea) i que, aquest any, 
coincidia amb el 80è aniversari del bombardeig de 
les tropes franquistes. Calvo, vicepresident segon i 
alcalde d’Argentona, ha participat en l’acte 
organitzat a Uztaritze (Iparralde).
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PARTICIPACIÓ EN ACTES
Diada 2017

L’AMI, l’ANC i Òmnium presenten de la Diada 2017

Les entitats sobiranistes han presentat la mobilització de la 
Diada de l’Onze de Setembre d’enguany que es farà a les portes 
del referèndum previst per l’1 d’octubre. En una roda de premsa 
que s’ha fet a la Fundació Tàpies de Barcelona, el president de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, 
conjuntament amb la presidenta l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), Neus Lloveras, i el president d’Òmnium 
Cultural (ÒC), Jordi Cuixart, han fet una crida a sortir al carrer 
l’11-S per “derrotar un Estat amb tics autoritaris”. En l’acte de 
presentació, Neus Lloveras s’ha mostrat convençuda que el 
món municipal independentista, representat per l’AMI, també 
estarà “al costat” de les altres entitats per la Diada. La 
presidenta ha insistit que el món local té un “compromís 
absolut” amb el referèndum. “Hi serem i hi participarem de 
manera activa, com sempre hem fet, convençuts que no hem de 
posar límits a l’expressió de la democràcia”, ha assegurat.
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PARTICIPACIÓ EN ACTES
Diada 2017

Un milió de persones a la Diada del Sí

Nou clam unànime a favor de la 
independència. Un milió de persones han 
format el signe «més» al centre de Barcelona 
per visualitzar el suport ciutadà al referèndum 
d’independència i mostrar el suport al Govern i 
al Parlament de Catalunya que, malgrat les 
amenaces constants de l’Estat, han tirat 
endavant la convocatòria amb les urnes de l’1 
d’octubre. El món municipal independentista 
també s’ha bolcat en la que s’ha batejat com 
“Diada del Sí”. Alcaldes i alcaldesses i regidors 
d’arreu del país han participat en la sisena 
gran mobilització consecutiva, conscients que 
la cita amb les urnes és propera i mostrant el 
compromís perquè es pugui votar amb 
normalitat a tots els municipis de Catalunya.

11/09
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1-O REFERÈNDUM

Manifest conjunt AMI, ANC i Òmnium per exigir data 
i pregunta per l’1-O

L’Executiva de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), el secretariat nacional de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i la junta 
directiva i les presidències territorials d’Òmnium 
Cultural (ÒC) s’han reunit conjuntament per primera 
vegada al CCCB de Barcelona, amb l’objectiu de 
presentar un manifest on insten el Govern de la 
Generalitat a anunciar la data i a formular la 
pregunta del referèndum. El manifest, que porta per 
títol, “L’hora de la democràcia”, expressa que davant 
la manca de voluntat de l’Estat espanyol, siguin els 
partits polítics favorables al referèndum els que 
assumeixin d’una manera immediata l’impuls 
definitiu i els acords necessaris per a la celebració 
del referèndum, d’acord amb el mandat del mateix 
Parlament de Catalunya.

INFORME DE GESTIÓ 2017
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1-O REFERÈNDUM

L’independentisme omple Montjuïc en l’acte  
Referèndum és democràcia organitzat per l’AMI, ANC    
i Òmnium Cultural

Les entitats sobiranistes han tornat a omplir Montjuïc 
en un nou exemple de mobilització de la ciutadania en 
defensa del Referèndum. L’AMI, l’ANC i Òmnium han 
visualitzat el suport al Govern, després que es fes 
pública la convocatòria de la consulta per l’1 d’octubre. 
En l’acte, que ha reunit a milers de persones, també hi 
ha hagut una àmplia representació de càrrecs electes 
locals vinguts d’arreu de Catalunya, alguns dels quals 
han intervingut per mostrar el compromís del món 
municipal amb el referèndum d’autodeterminació. Des 
de l’escenari instal·lat davant de les quatre columnes de 
Puig i Cadafalch, la presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, 
ha expressat el compromís d’aquesta xarxa de 
municipis independentistes per assumir les 
«responsabilitats que ens siguin requerides» en 
l’organització del referèndum i s’ha posat a disposició 
del Govern. 

11/06
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1-O REFERÈNDUM
Acte a Montjuïc, Referèndum és democràcia
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1-O REFERÈNDUM

Euskadi i la Catalunya Nord mostren el seu suport al 
procés Catalunya amb diferents actes 

L’alcalde de Port de la Selva i tresorer de l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, 
ha participat en un acte a la Casa de la Generalitat de 
Perpinyà en què ha rebut diferents adhesions i mostres de 
suport pel referèndum, entre els quals destaca el suport de 
129 alcaldes de la Catalunya Nord, on mostren la seva 
solidaritat amb els “homòlegs de la Catalunya del Sud, 
davant les operacions de la Fiscalia per intentar avortar el 
referèndum de l’1-O”. D’altra banda, Udalbiltza, associació 
d’electes del País Basc, també ha fet el mateix en un acte 
davant del Palau de Mar de Donostia, on hi ha assistit el 
vicepresident de l’AMI, Eudald Calvo. Els electes d’Euskadi 
van mostrar el seu «gest de solidaritat» amb el procés 
polític de Catalunya i van denunciar «alt i clar» l’actitud 
«vergonyosa i insultant» de l’Estat espanyol.

26/09
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Eudald Calvo davant del Palau de Mar de Donostia
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1-O REFERÈNDUM

La jornada de votació

Més de dos milions de persones han votat en el 
Referèndum per l’autodeterminació celebrat a 
Catalunya, on un 90% ho han fet a favor del Sí. Malgrat 
la participació i resultat satisfactori, la jornada s’ha vist 
entelada per accions violentes per part dels cossos 
policials que, en alguns moments, han carregat contra 
la població que anava a votar. Des del món 
independentista s’ha fet una bona valoració de la 
jornada electoral perquè en molts moments s’han 
registrat llargues cues de votants, cosa que ha 
demostrat la voluntat de decidir de la societat catalana 
de forma pacífica. L’AMI ha fet un comunicat i ha volgut 
ressaltar i agrair la implicació, la participació i 
compromís de la societat catalana amb aquesta cita 
amb les urnes.

 

LES XIFRES DE L’1-O

                
                2.286.217 vots                                     

(43,03% de participació)  

        
               SÍ a la independència 2.044.038 persones 

(90,18% dels vots).

        
                NO a la independència 177.547 persones 

(7,83% dels vots)

               EN BLANC 44.913 persones                      
(1,98% dels vots)



INFORME DE GESTIÓ 2017

1-O REFERÈNDUM

Catalunya torna a sortir al carrer per condemnar 
la violència policial exercida l’1-O

Milers de persones s’han concentrat davant dels 
ajuntaments dels seus municipis per mostrar el 
rebuig a les actuacions policials dels cossos de 
l’Estat espanyol en el decurs de la celebració del 
referèndum d’independència, que va deixar més 
de 800 ferits de diversa consideració. Entre altres 
accions s’ha llegit el manifest elaborat per 
l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
com a resposta a la greu vulneració de drets i 
llibertats durant la jornada electoral. L’objectiu ha 
estat fer sentir la veu dels ciutadans per demanar 
que l’actitud violenta i agressiva de la Guàrdia Civil 
i el Cos Nacional de Policia no quedi impune. 
Malgrat tots els impediments, l’1 d’octubre, més 
de dos milions de persones van poder exercir el 
seu dret a vot.
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1-O REFERÈNDUM

El Parlament aprova la proposta de resolució que 
assumeix la declaració d’independència

El Parlament ha aprovat amb 70 vots a favor, 10 en contra i 2 
en blanc la proposta de resolució que assumeix la 
declaració d'independència signada el 10 d'octubre pels 
diputats sobiranistes i que afirma que "la República 
Catalana es constitueix com a estat independent i sobirà". 
Més de 650 alcaldes han estat presents al Parlament per 
donar suport al Govern català. Els batlles han mostrat les 
seves vares i han omplert a vessar l’auditori de la cambra 
catalana per seguir la sessió plenaria. Un cop aprovada la 
proposta, l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabaté, ha 
intervingut en representació del món local per mostrar el 
compromís dels ajuntaments amb el nou Estat. En l’acte, fet 
a l’escala noble del Parlament, també han parlat el 
vicepresident, Oriol Junqueras, i el president, Carles 
Puigdemont. La presidenta de l’AMI, Neus Lloveras, es 
mostrava molt satisfeta perquè «s’ha donat sentit a 
l’existència de l’associació».
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COMUNICACIÓ
Xarxes socials

 
TWITTER
@AMI_cat
35.420 seguidors
+18.320 respecte el 2016  (+107%) 

FACEBOOK
@municipisindependencia
9.780 seguidors
+1.830 respecte el 2016  (+18%) 

INSTAGRAM
municipisindependencia
415 seguidors
+45 respecte el 2016  (+10%) 

Twitter Facebook Instagram
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