Manifest per la independència de Catalunya
L'Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic el dia 14 de desembre
de 2011, compta a principis de juliol de 2012, amb 484 ajuntaments catalans adherits,
24 consells comarcals i 1 diputació; per tant, representem més de 500 ens municipals,
una xifra que es troba per sobre del 50%. El ràpid creixement del nostre moviment,
que és la veu de pobles i ciutats, clarament, a favor de la construcció d'un estat propi
per a Catalunya, en el marc de la Unió Europea, és un altaveu del que volen els
catalans i catalanes en aquests moments, sense parèntesis, de forma clara i
contundent.
Els municipis que formem part de l'AMI tenim l'encàrrec del poble de Catalunya de
tirar endavant aquest projecte, de forma democràtica, pacífica i unitària. És per aquest
motiu que la nostra associació és plural políticament i busca a través del diàleg i de la
raó el convenciment de les institucions que tenen capacitat de decisió legal i jurídica
en aquest tema. Així mateix, de forma seriosa, rigorosa i professional volem convèncer
el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes que la millor opció per al nostre país és la
independència.
Els nostres reptes són engrandir encara més l'Associació per agafar, si cal, més força i
realitzar una funció pedagògica per explicar el projecte d'una Catalunya lliure i
plenament sobirana que generi confiança i dilueixi pors.
La nació catalana és una de les més antigues d'Europa i té una cultura, una llengua i
una història que avalen una trajectòria que ha estat sovint castigada per l'opressor
Regne de Castella o d'Espanya. Les contínues agressions suposen una amenaça cada
vegada més gran per la supervivència de la nostra nació restant com a única solució el
principi d’autodeterminació dels pobles per tal que se'ns reconeguin els nostres drets
nacionals.
Per tot això MANIFESTEM:
1. Que som responsables de la decisió del poble català, que, a través de les institucions
locals que el representen, ha votat democràticament llibertat. La llavor de la
independència està sembrada i ara el fruit comença a madurar.

2. Que demanem respecte i consideració per les més de 500 institucions municipals,
comarcals i provincials que configurem l'Associació de Municipis per la Independència.
3. Que sol·licitem el recolzament de les institucions catalanes per fer encara més sòlid
el nostre projecte i constituir una veu única, sense fissures, en aquest camí que hem
encetat i que no té retorn.
4. Que farem els quilòmetres que calgui per explicar la voluntat del poble català a les
institucions que tenen capacitat decisòria en la creació de nous estats als món.
5. Que tenim un projecte de país i no estem aquí en representació dels partits polítics
tot i que tots els partits polítics tenen cabuda en la nostra Associació.
6. Que mostrem la voluntat de convocar un referèndum per la independència de
Catalunya quan constatem que l’AMI representi el 60% de la població catalana.
7. Que volem que Catalunya sigui el proper estat de la Unió Europea i de les Nacions
Unides.

VISCA CATALUNYA LLIURE!

Girona, 7 de juliol de 2012

