DECLARACIÓ DE TÀRREGA
El món local català reunit en l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de
Municipis per la Independència, a Tàrrega el dia 15 de març de 2018, proposa al
Plenari aprovar la següent:
DECLARACIÓ
1. Mostrar el Ple suport i reconeixement a les institucions catalanes (Parlament de
Catalunya i Generalitat de Catalunya) i als seus representats escollits
democràticament pel poble de Catalunya. Demanar el màxim respecte i
compromís per aquestes institucions històriques, preexistents al vigent marc
legal, i expressió natural i legítima de la voluntat política del poble català.
També reclamar que segueixin treballant en favor dels interessos de la
ciutadania. El món municipal estarà sempre al costat de les institucions del
nostre país.
2. Rebutjar, un cop més, l’aplicació arbitrària de l’article 155 de la Constitució

espanyola, vulnerant de manera flagrant allò que disposa l’article 152 de la
mateixa Constitució. Amb aquesta aplicació, el criteri del govern espanyol s’ha
imposat unilateralment sobre la voluntat lliurement expressada pel poble de
Catalunya en unes eleccions, voluntat que ha estat ratificada en unes noves
eleccions. En democràcia, el diàleg i les legítimes aspiracions d’un poble no
poden quedar supeditades a un marc legal fossilitzat, nascut en un temps
d’incertesa democràtica i que és utilitzat com a eina de repressió en lloc
d’instrument de convivència.

3. Insistir incansablement en la línia del diàleg i l’entesa i denunciar i rebutjar la
imposició i la força. La nostra causa seguirà per la via pacífica i així ho
transmetrem als nostres municipis com a única fórmula per arribar al nostre
objectiu.
4. Condemnar la catalanofòbia exhibida, cada cop amb menys complexes, per

determinats actors polítics o mediàtics. Demanar que cessin les amenaces, la
manipulació, les mentides, la postveritat i tota altra acció que contribueixi a
criminalitzar el fet català.

5. Evidenciar la total disconformitat amb un entramat judicial que manté

empresonats polítics i líders d’entitats socials: Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart en una clara vulneració dels seus drets fonamentals. En
aquest sentit, mostrem el compromís de l’AMI de sumar-nos a les iniciatives
que es realitzin per donar suport als presos polítics i a les seves famílies.

6. Dipositar la confiança en el Tribunal Europeu de Drets Humans per tal que actuï

amb celeritat per parar aquesta causa general sobre el procés d’independència
de Catalunya i imposi els Tractats Internacionals on es reconeix el dret a decidir
dels pobles i els drets fonamentals de les persones.
7. Reivindicar el nostre compromís en els valors que ens han fet créixer i

progressar com a país i que han de ser la columna vertebral dels valors
republicans: l’acció democràtica; el fonament en la societat de dret; el respecte
per la diversitat política, de pensament, lingüística, cultural, religiosa i de
gènere; i la defensa del nostre model de país basat en diferents pilars com són
l’atenció social, el sistema sanitari, la xarxa econòmica basada en la petita i
mitjana empresa, el comerç, els autònoms, l’escola catalana, la cultura i les
tradicions, la llengua i els mitjans de comunicació transversals i plurals.

8. Manifestar el suport del món local a qualsevol iniciativa que, des d’uns criteris
de transversalitat i unitat, contribueixi a la difusió internacional de la causa
catalana i mostrar el reconeixement al president de la Generalitat a l’exili,
Carles Puigdemont, i els consellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig i
Meritxell Serret.
9. Reiterar el compromís de l’AMI en la defensa jurídica dels electes locals

perseguits per la justícia per culminar la voluntat dels seus ciutadans en la
implicació cap al procés d’independència.

10. Comprometre’ns a recollir, amplificar i desenvolupar el llegat de l’1-O als
nostres municipis així com els resultats de les eleccions imposades del 21-D
reivindicant la sobirania del poble com l’única vàlida en tota democràcia.
11. Cosir la societat i impedir que la dinàmica de confrontació impulsada per l’estat
degradi la cohesió social i posi en risc la unitat civil. Som un sol poble, divers i
inclusiu.
12. Treballar des del municipalisme per eixamplar la base social de
l’independentisme amb l’objectiu de construir una majoria social cada dia més
gran, més sòlida i més transversal.

Tàrrega, 15 de març de 2018

