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PRESIDENT
Josep M. Cervera
Alcalde del Port de la Selva

El 15 de març del 2018 prenia possessió com a nou president de l’AMI en el decurs de l’Assemblea General 
celebrada a Tàrrega. En aquests mesos podem afirmar que hem centrat els nostres esforços com a associació 
en tres eixos:  la defensa jurídica dels nostres alcaldes i alcaldesses per temes relacionats amb la sobirania, 
el suport als presos polítics i exiliats i la internacionalització de la causa catalana. 

En un moment històric per a Catalunya, la força i el vigor del municipalisme constitueixen un gran valor. 
L’estructura de xarxa que facilita l’AMI per visualitzar el món local català és un dels grans actius que tenim i 
que podem articular gràcies a la vostra col·laboració, sempre compromesa, eficaç i determinada. 

No ha estat fàcil mantenir aquest compromís amb la gran persecució judicial del món local català. Si el fiscal general Maza va anunciar 
que investigaria més de 700 alcaldes, al final només es van obrir diligències al 10 %, i d’aquests, només un 17,5 % continuen amb la 
causa oberta. Però no només estem parlant de persecució judicial per l’1 d’octubre, sinó que tenim molts d’altres fronts oberts que 
hem suportat al llarg de 2018, com ara l’ocupació de l’espai públic o el mateix pagament de les quotes de l’AMI, entre d’altres. Des de 
l’AMI, sempre hem estat al costat dels nostres alcaldes i alcaldesses per donar aquest suport jurídic, així com per assessorar-vos i 
acompanyar-vos si ho heu cregut necessari. 

Hem defensat els nostres alcaldes i hem estat al costat dels presos polítics i exiliats. Als presos els hem visitat i els hem mostrat el 
suport del municipalisme català; creiem que és important que sentin el nostre escalf i la nostra consideració en les llargues hores a la 
presó. Igualment, hem visitat a tots els exiliats polítics, a Escòcia, Suïssa i Bèlgica, a través d’unes trobades profitoses on hem exposat 
com es viu la situació als pobles i les ciutats. 

I del 2018 fem el salt al 2019, un any electoral amb canvis a molts dels ajuntaments catalans, que es tradueixen en nova composició de 
l’AMI i l’inici de la propera etapa de l’entitat. No tinc cap mena de dubte que l’espai municipalista independentista català existeix i té 
una gran fortalesa. Cal readaptar-lo als nous temps i circumstàncies per preservar el potencial i posar-lo, com hem fet fins ara, al servei 
de la nostra causa, que és el dret d’autodeterminació del poble català. Només a partir d’un projecte comú, defensat des de la pluralitat 
que ens dona el territori i la diversitat política, podrem arribar a l’objectiu. 

Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores: ha estat un plaer ser el vostre representant.



INFORME DE GESTIÓ 2018

ACTIVITAT INTERNA



INFORME DE GESTIÓ 2018

Comissió Executiva a Alella (Maresme)

El present i el futur de l’AMI han centrat el debat de 
l’executiva reunida al Centre Cultural Can Lleonart 
d’Alella. Els seus membres han aprovat la creació d’un 
grup de treball per poder definir els objectius de l’entitat 
i adaptar-la a les noves circumstàncies polítiques i 
socials del país. L’executiva també ha valorat els resultats 
de les eleccions del 21D. 

Comissió Executiva extraordinària a Barcelona

Neus Lloveras, fins avui presidenta de l’AMI, ha presentat 
la seva renúncia de forma immediata en la Comissió 
Executiva d’avui. “Em trobo al final de la meva etapa 
política i s’ha de deixar pas a una persona que es pugui 
entregar al 100 % a l’entitat”, ha dit. El vicepresident 
primer, Jordi Gaseni, alcalde de l’Ametlla de Mar, és el 
nou president en funcions.

11 de gener

7 de febrer

Reunions dels òrgans de govern

ACTIVITAT INTERNA
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Consell Directiu ordinari a Santa Maria d’Oló (el 
Moianès)

El Consell Directiu de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) ha acordat avui a Santa Maria 
d’Oló la presentació d’una candidatura de consens per 
presidir l’entitat, encapçalada per Josep M. Cervera, 
alcalde del Port de la Selva. La candidatura també 
preveu la renovació de la vicepresidència primera, que 
ara recaurà en l’alcaldessa d’Arenys de Mar, Annabel 
Moreno. La candidatura de consens haurà de ser 
sotmesa a votació a l’Assemblea General de l’AMI que 
se celebrarà el pròxim 15 de març al Teatre Ateneu de 
Tàrrega (Urgell), on estan convocats els gairebé 800 
ajuntaments d’arreu de Catalunya que en són socis, a 
banda d’altres organismes i ens locals. Si prospera la 
candidatura unitària, Cervera substituirà Jordi Gaseni, 
alcalde de l’Ametlla de Mar, que ara és el president 
provisional de l’AMI, després que 
Neus Lloveras renunciés al càrrec el mes de febrer 
passat.

11 de marçReunions dels òrgans de govern

ACTIVITAT INTERNA
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Reunions dels òrgans de govern 15 de març

Assemblea General a Tàrrega (Urgell)

L’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha estat escollit nou president de l’AMI en substitució de Neus Lloveras, 
que va deixar el càrrec el mes de febrer passat. Cervera, que encapçalava l’única candidatura que s’ha presentat, en el seu 
discurs ha dit que la candidatura “vol mantenir viva l’essència fundacional de l’AMI”, que des del primer dia “ha passat perquè 
fos la casa de tots, i fes virtut de la transversalitat política i territorial”. Entre els objectius que el nou president s’ha marcat hi 
ha el de créixer políticament i territorialment “per eixamplar i desenvolupar el nostre projecte cap a altres formacions i 
sensibilitats polítiques”.
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Comissió Executiva de l’AMI 2018 (escollida a l’Assemblea General)

PRESIDENT
Josep M. Cervera
Alcalde del Port de la Selva

VICEPRESIDENT 
SEGON
Eudald Calvo
Alcalde 
d’Argentona

VICEPRESIDENT 
Josep M. 
Corominas
Alcalde d’Olot

VICEPRESIDENTA 
PRIMERA
Annabel 
Moreno
Alcaldessa 
d’Arenys de Mar

VICEPRESIDENTA 
Montserrat 
Fornells
Alcaldessa de 
Vilanova de 
l’Aguda

VICEPRESIDENTA 
Mercè Esteve
Alcaldessa de 
Begues

VICEPRESIDENT 
David Saldoni
Alcalde de 
Sallent i 
president de 
l’ACM

VICEPRESIDENT 
Andreu 
Francisco
Alcalde d’Alella

SECRETARI 
Joan Rabasseda
Alcalde d’Arenys 
de Munt

TRESORERA
Rosa Vestit
Alcaldessa de 
Sant Quirze de 
Besora
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Comissió Executiva de l’AMI 2018 (escollida a l’Assemblea General)

VOCAL
Neus 
Lloveras
Alcaldessa de 
Vilanova           
i la Geltrú

VOCAL
Josep 
Andreu
Alcalde de 
Montblanc

VOCAL
Jordi Gaseni
Alcalde de 
l’Ametlla de 
Mar

VOCAL
Marta 
Madrenas
Alcaldessa de 
Girona

VOCAL
Xavier 
González
Alcalde de la 
Palma de 
Cervelló

VOCAL
Meritxell 
Roigé
Alcaldessa de 
Tortosa

VOCAL
David Font
Alcalde de 
Bellcaire 
d’Empordà

VOCAL
Albert Batet
Alcalde
de Valls

VOCAL
Mireia 
Solsona
Alcaldessa de 
Matadepera

VOCAL
Carme Freixa
Alcaldessa de 
Vallfogona de 
Ripollès

VOCAL
Jordi Munell
Alcalde de 
Ripoll

VOCAL
M. Teresa 
Malla
Alcaldessa 
d’Almenar

VOCAL
Francesc 
Barbero
Regidor 
de Flix

VOCAL
Albert 
Miralda
Alcalde de St. 
Salvador de 
Guardiola

VOCAL
Ramon 
Roqué
Alcalde de 
Sant Joan de 
les Abadesses
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Consell Directiu de l’AMI 2018 (escollit a l’Assemblea General)

ALT CAMP
Albert Batet
Alcalde de 
Valls

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

ANOIA
Marc Castells
Alcalde 
d’Igualada

ALT 
PENEDÈS
Pere Regull
Alcalde de 
Vilafranca del 
Penedès

ALT URGELL
Albert 
Batalla
Alcalde de la 
Seu d’Urgell

BAGES
David 
Saldoni
Alcalde de 
Sallent

BAGES
Albert 
Miralda
Alcalde de Sant 
Salvador de 
Guardiola

BAIX CAMP
Carles Pellicer
Alcalde de Reus

BAIX EBRE
Meritxell 
Roigé
Alcaldessa de 
Tortosa

BAIX EBRE
Jordi Gaseni
Alcalde de 
l’Ametlla de 
Mar

ALT 
EMPORDÀ
Marc Calvet
Regidor de 
Torroella de 
Montgrí

BAIX 
EMPORDÀ
David Font
Alcalde de 
Bellcaire de 
l’Empordà
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Consell Directiu de l’AMI 2018 (escollit a l’Assemblea General)

BAIX 
LLOBREGAT
Mercè Esteve
Alcaldessa de 
Begues

BAIX 
LLOBREGAT
Xavier González
Alcalde de la 
Palma de 
Cervelló

CONCA DE 
BARBERÀ
Josep 
Andreu
Alcalde de 
Montblanc

GARROTXA
Josep M. 
Corominas
Alcalde d’Olot

CERDANYA
Albert 
Piñeira
Alcalde de 
Puigcerdà

GIRONÈS
Marta 
Madrenas
Alcaldessa de 
Girona

BAIX PENEDÈS
Eva Maria 
Serramià
Presidenta del 
Consell Comarcal

BERGUEDÀ
Montse 
Venturós
Alcaldessa de 
Berga

GARRAF
Neus 
Lloveras
Alcaldessa de 
Vilanova i la 
Geltrú

GARRIGUES
Antoni Villas
Alcalde de 
Juneda

MARESME
Eudald Calvo
Alcalde 
d’Argentona

MARESME
Annabel 
Moreno
Alcaldessa 
d’Arenys de 
Mar
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Consell Directiu de l’AMI 2018 (escollit a l’Assemblea General)

MARESME
Andreu 
Francisco
Alcalde 
d’Alella

MARESME
Joan 
Rabasseda
Alcalde 
d’Arenys de 
Munt

MOIANÈS
Oriol Batlló
Alcalde de 
Collsuspina

MONTSIÀ
Adam Tomàs
Alcalde 
d’Amposta

NOGUERA
Montserrat 
Fornells
Alcaldessa de 
Vilanova de 
l’Aguda

NOGUERA
Jordi Ignasi 
Vidal
Alcalde de 
Balaguer

OSONA
Anna Erra
Alcaldessa de 
Vic

OSONA
Rosa Vestit
Alcaldessa de 
Sant Quirze 
de Besora

PALLARS 
JUSSÀ
Jordi Navarra
Alcalde de 
Sant Esteve 
de la Sarga

PALLARS 
SOBIRÀ
Llàtzer Sibis
President del 
Consell 
Comarcal

PLA DE 
L’ESTANY
Lluís 
Costabella
Regidor de 
Banyoles

PLA 
D’URGELL
Marc 
Solsona
Alcalde de 
Mollerussa
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Consell Directiu de l’AMI 2018 (escollit a l’Assemblea General)

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

RIBERA 
D’EBRE
Francesc 
Barbero
Regidor de Flix

RIPOLLÈS
Jordi Munell
Alcalde de 
Ripoll

RIPOLLÈS
Ramon Roqué
Alcalde de St. 
Joan de les 
Abadesses

RIPOLLÈS
Carme Freixa
Alcaldessa de 
Vallfogona de 
Ripollès

SEGARRA
Ramon  
Royes
Paer de 
Cervera

SEGRIÀ
Josep R.  
Ibarz
Alcalde 
d’Almacelles

SEGRIÀ
M. Teresa 
Malla
Alcaldessa 
d’Almenar

SELVA
Jordi Camps
Alcalde de 
Vidreres

SOLSONÈS
David 
Rodríguez
Alcalde de 
Solsona

TARRAGONÈS
Eduard 
Rovira
Alcalde de 
Torredembarra

TERRA ALTA
Carles Luz
Alcalde de 
Gandesa

URGELL
Joan Eroles
Alcalde de 
Puigverd 
d’Agramunt

VALLÈS 
OCCIDENTAL
Mireia 
Solsona
Alcaldessa de 
Matadepera

VALLÈS 
ORIENTAL
Francesc 
Colomé
Alcalde de les 
Franqueses 
del Vallès
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Comissió Executiva conjunta amb l’ACM a Barcelona

Les executives de l’AMI i l’ACM han celebrat avui una 
executiva conjunta per consensuar mesures i accions 
del món local per fer front a la repressió de l’Estat 
espanyol i als empresonaments de polítics catalans i 
líders d’entitats. El mig centenar d’alcaldes reunits 
han acordat posar en marxa el Pla Actuem, on els 
alcaldes protagonitzin accions d’ampli abast a curt i 
mitjà termini. 

Comissió Executiva ordinària a Vidreres (Selva)

L’antic ajuntament de Vidreres ha acollit la primera 
reunió ordinària de la Comissió Executiva de l’AMI, 
presidida per Josep M. Cervera. Entre d’altres coses, 
s’ha acordat tirar endavant el Pla Actuem, juntament 
amb l’Associació Catalana de Municipis, que inclou 
emprendre una acció mediàtica per explicar què va 
passar l’1-O en els municipis i la internacionalització 
del “cas català”.

26 de març

13 d’abril

Reunions dels òrgans de govern

ACTIVITAT INTERNA
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Comissió Executiva ordinària a Riudoms (Baix Camp)

L’executiva de l’AMI reunida avui a Riudoms ha valorat la 
carta que ha fet arribar el delegat del Govern espanyol, 
Enric Millo, en la qual es demana als alcaldes que 
preservin la neutralitat de l’espai públic. També s’ha 
informat als alcaldes i alcaldesses assistents a la trobada 
d’avui de diferents temes jurídics que afecten el món 
local.

Consell Directiu ordinari a Manlleu (Osona)

La Directiva de l’AMI s’ha reunit avui a Manlleu i ha 
decidit que es demanarà una reunió amb el president del 
Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, per explicar la regressió 
democràtica que pateix Catalunya, on s’estan trepitjant 
drets fonamentals. Respecte a la trobada prevista entre el 
president català, Quim Torra, i Sánchez, s’ha acordat 
exigir a Torra que no faci cap renúncia.

23 de maig

27 de juny

Reunions dels òrgans de govern

ACTIVITAT INTERNA
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La directiva de l’AMI reunida a Berga ha analitzat el nou 
curs polític que comença. Així mateix, en aquesta reunió 
s’ha informat que el mes d’octubre s’ha de decidir si 
s’arxiva la causa contra els més de 700 alcaldes investigats 
arran de la celebració del referèndum, o bé si es trasllada 
de fiscalia als jutjats. En aquest sentit, es preveu que 
“després de la Diada i de l’1-O hi hagi un nou embat 
judicial contra els alcaldes”. La reunió s’ha fet a Berga per 
donar suport a l’alcaldessa del municipi, Montse 
Venturós, davant la seva inhabilitació.

Comissió Executiva ordinària a Sant Celoni (Vallès Or.)

L’executiva de l’AMI reunida a Sant Celoni ha pres dos 
acords. El primer és la realització d’una jornada 
municipalista que de forma transversal i participativa 
serveixi d’altaveu i plataforma per analitzar i canalitzar 
les inquietuds del món local en el moment polític i 
històric que vivim. El segon és redactar una moció de 
suport a la que va aprovar el Parlament de Catalunya 
reprovant la monarquia espanyola.

5 de setembre

19 d’octubre

Reunions dels òrgans de govern

ACTIVITAT INTERNA

Consell Directiu ordinari a Berga (Berguedà)
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Reunions dels òrgans de govern

Comissió Executiva amb l’ACM a Barcelona

6 de novembre

Les executives de l’AMI i l’ACM han acordat celebrar una 
jornada municipalista l’11 de gener de 2019 per 
aconseguir un acord polític de país, la defensa dels drets 
i llibertats com a catalans i el futur del municipalisme 
català. També s’ha aprovat una moció on es demana 
l’absolució dels presos polítics acusats per l’1-O, que es 
farà arribar a tots els ens locals catalans.

Comissió Executiva ordinària a Matadepera (Vallès Occ.)
11 de desembre

El Comitè Executiu de l’AMI s’ha reunit a Matadepera, on 
s’ha aprovat el pressupost de l’entitat per a l’any 2019, 
preveient que el mes de maig hi haurà eleccions 
municipals i que, per tant, hi haurà canvis. En aquest 
sentit, s’ha avançat que l’assemblea general es 
traslladarà al mes de juliol, quan els ajuntaments ja 
estiguin constituïts.
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Els alcaldes catalans de les dues vessants del 
Pirineu denuncien la manca de democràcia 
que es pateix a Catalunya

Prats de Molló (Vallespir) ha acollit l’acte de 
presentació del Manifest per al respecte a les 

llibertats i als drets fonamentals de Catalunya, que 
han signat un centenar d’alcaldes dels Pirineus 
Orientals (Catalunya Nord). Entre d’altres temes, 
aquests han titllat de “molt greu” el silenci de la 
Unió Europea i també del seu país, França. Així 
mateix, a banda d’enviar el manifest al president de 
la República, Emmanuel Macron, i als presidents de 
l’Assemblea Nacional Francesa i del Senat, han 
assegurat que donaran l’oportunitat de signar el 
manifest a altres alcaldes de França “perquè molts 
ens ho han demanat”. El manifest, signat per batlles 
de diferents opcions polítiques, demana que “es 
respectin els drets i llibertats fonamentals que 
conformen la democràcia a dins la UE i arreu del 
món, sense interferir en el tema fonamental de la 
independència de Catalunya davant d’Espanya”.

24 de juliol

20 de juny
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Alcaldes catalans viatgen a Escòcia

26-29 d’agost

Alcaldes i regidors de diferents 
municipis de Catalunya han visitat 
Escòcia per conèixer la realitat 
cultural de ciutats d’aquests països, 
però també per explicar la situació 
que es viu a Catalunya. El viatge, 
organitzat per l’ACM, ha comptat 
amb la presència del president de 
l’AMI, Josep M. Cervera, i de la seva 
vicepresidenta, Annabel Moreno. El 
grup d’alcaldes ha aprofitat l’estada 
per mantenir una reunió amb la 
consellera a l’exili, Clara Ponsatí, a 
qui li han mostrat tot el seu suport.
Durant la visita s’han reunit amb 
representants de l’Ajuntament 
d’Edimburg i del COSLA, una 
associació de municipis similar al que 
representa l’ACM a Catalunya. També 
s’ha visitat el Parlament escocès, 
dissenyat pel català Enric Miralles, on 
s’ha mantingut una reunió amb la 
diputada i presidenta de la Comissió 
de Cultura, Turisme, Europa i 
Relacions Exteriors, Joan McAlpine.

Visites per explicar la situació a Catalunya

Per part del Govern escocès, la reunió ha estat amb el ministre d’Europa, Migracions i 
Desenvolupament, Ben Macpherson. Finalment, la comitiva d’alcaldes ha estat 
rebuda per l’alcaldessa de Glasgow, Eva Bolander.
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Visites per explicar la situació a Catalunya

17 de setembre

Alcaldes viatgen a Suïssa i es reuneixen amb membres de la Comissió dels Drets Humans de l’ONU 

Una trentena d’alcaldes catalans han viatjat a Ginebra (Suïssa), on s’han reunit amb diverses personalitats. A la seu de l’ONU 
s’han trobat amb Yulia Babuzhina i Marc Bojanic (membres de la Comissió de Drets Humans de l’ONU). Tot seguit, els alcaldes 
han participat en una reunió amb l’alcalde de Ginebra, Sami Kanaan, amb qui han parlat del referèndum i del sistema directe de 
democràcia i de participació ciutadana. Finalment, s’han pogut reunir amb la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i amb 
l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ambdues exiliades a Suïssa, a qui han donat suport i amb les quals han intercanviat 
impressions de la situació política a Catalunya.
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CAMPANYES PRÒPIES

Republiquem

L’AMI presenta la campanya 
“Republiquem” per mostrar el 
suport del món local a la República

Amb motiu del primer aniversari de 
l’1 d’octubre, l’Associació de 
Municipis per la Independència 
(AMI) ha presentat la campanya 
“Republiquem”, que té com a 
objectiu aplegar tot un seguit 
d’activitats que posin en relleu i 
evidenciïn el compromís del món 
local en la construcció de la 
República Catalana. En aquest sentit, 
dues de les activitats ja es faran el 
mateix dilluns 1 d’octubre: d’una 
banda, s’ha fet arribar una lona amb 
la paraula Republiquem perquè els 
786 ajuntaments associats a l’AMI la 
pengin al balcó de l’edifici 
consistorial i, d’altra banda, s’ha 
elaborat un compromís que també 
s’ha enviat a tots els ajuntaments 
catalans perquè el puguin 
llegir. Segons ha explicat el president 
de l’AMI, Josep M. Cervera, “amb 

26 de setembre

aquest verb conjugat en primera persona del plural (nosaltres) es tracta de 
visualitzar que entre tots estem fent la República Catalana” i vol expressar “la 
voluntat  de sumar i de compartir un projecte”. Pel que fa a l’escrit de compromís 
amb la República Catalana que llegiran els alcaldes el dia 1 d’octubre, es basa en 
onze punts que expressen el compromís del món local amb Catalunya.
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CAMPANYES PRÒPIES

Republiquem

Èxit de la campanya “Republiquem” de l’AMI 1 d’octubre

Arenys de Munt

Begur

La Garriga Foradada

Les Franqueses del Vallès Súria
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CAMPANYES PRÒPIES

Republiquem

Èxit de la campanya “Republiquem” de l’AMI 

1 d’octubre

Cassà de la Selva

L’AldeaRoquetes

Toses Vilanova i la Geltrú
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CAMPANYES PRÒPIES

Republiquem

Èxit de la campanya “Republiquem” de l’AMI 

1 d’octubre

Capçanes Manlleu

Sant Llorenç d’Hortons Tagamanent Sant Guim de Freixenet



CAMPANYES PRÒPIES

Republiquem

INFORME DE GESTIÓ 2018

Èxit de la campanya “Republiquem” de l’AMI 1 d’octubre

Puig-reig

Besalú

Torrelles de Llobregat Puigverd de Lleida
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MOCIONS PRÒPIES 2018

MARÇ

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Moció per l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la 
denúncia de la deriva antidemocràtica 
i autoritària de l’Estat espanyol.

Moció de suport a la Resolució 92/XII 
del Parlament de Catalunya, sobre la 
priorització de l’agenda social i la 
recuperació de la convivència.

Moció per l’absolució dels presos polítics.

Moció per denunciar el bloqueig jurídic 
del Tribunal Constitucional i de suport 
als presos polítics que fan vaga de fam.

(conjunta amb l’ACM)

(conjunta amb l’ACM)

(conjunta amb l’ACM)
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL 28 de març

Reunió oficial dels nous presidents de l’AMI i l’ACM

Trobada amb el president d’Udalbiltza 29 de març

Els presidents de l’AMI i de l’ACM, Josep Maria 
Cervera i David Saldoni respectivament, han celebrat a 
Barcelona la seva primera reunió oficial després de ser 
escollits en el càrrec per les respectives assemblees 
generals. Els dos presidents s’han mostrat disposats a 
continuar col·laborant com fins ara i a treballar des del 
municipalisme pel bé de Catalunya.

El president de l’associació municipalista d’Euskadi, 
Udalbiltza, Luis Intxauspe, s’ha reunit amb el president 
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
Josep M. Cervera, al Port de la Selva, d’on és alcalde. 
Durant la trobada han pogut comentar la situació 
política actual de Catalunya i l’alcalde d’Hernani ha 
transmès tot el suport de l’associació que presideix.
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

L’AMI i l’ACM es reuneixen amb el president del Parlament 

4 d’abril

Les executives de l’AMI i l’ACM encapçalades pels seus 
presidents, Josep M. Cervera i David Saldoni, s’han reunit amb 
el president del Parlament, Roger Torrent, per posar-se a 
disposició de la institució del país i per reclamar un front comú 
per defensar els drets i llibertats dels catalans. Les entitats han 
presentat a Torrent el Pla Actuem, que recull una sèrie 
d’accions “que tenen un bon encaix en el front comú que 
demana el president del Parlament”.

Trobada de l’AMI amb el vicepresident d’Òmnium Cultural
9 d’abril

Josep M. Cervera, president de l’AMI, i el vicepresident i 
portaveu d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han celebrat la 
primera reunió oficial a Barcelona, a la seu de l’entitat, on 
han parlat de diferents temes que afecten el país. La intenció 
de les dues entitats és la de continuar col·laborant com han 
fet fins ara i lluitar conjuntament per la democràcia i llibertat 
dels catalans, i treballar per l’alliberament dels presos polítics.
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Trobada oficial dels presidents de l’AMI i l’ANC

18 d’abril

27 d’abril

El president de l’AMI, Josep M. Cervera, s’ha reunit amb la 
nova presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, en la primera 
trobada oficial després que fossin escollits per les respectives 
assemblees generals. Els líders de les dues entitats han 
exposat les línies de treball de cada entitat i han acordat 
continuar col·laborant en projectes i actes conjunts per tirar 
endavant el nou país que es vol construir i per l’alliberament 
dels presos polítics catalans.

Súmate i l’AMI es reuneixen per continuar col·laborant

Josep Maria Cervera, president de l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), s’ha reunit avui amb la 
presidenta de Súmate, Montse Sánchez, i amb el primer líder 
de l’entitat, Eduardo Reyes, en la que ha estat la primera 
trobada oficial. Les dues entitats, que han col·laborat sempre, 
han acordat continuar mantenint aquestes sinergies en el 
futur. Així mateix, han assegurat que treballaran plegats per 
aconseguir ampliar la majoria del sí.



INFORME DE GESTIÓ 2018

ACTIVITAT INSTITUCIONAL 12 de setembre

Primera reunió oficial de l’AMI amb el president de la Generalitat, Quim Torra

El president de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep M. Cervera, acompanyat dels vicepresidents Annabel 
Moreno i Eudald Calvo, han mantingut la primera trobada oficial amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat. En el 
transcurs de la reunió, els membres de l’entitat sobiranista han mostrat la predisposició del món local per continuar col·laborant 
en la construcció de la República Catalana. Així mateix, han explicat al president la funció i tasca de l’AMI, i la situació jurídica 
dels alcaldes investigats i de la mateixa entitat. Respecte de les properes eleccions municipals, han manifestat la necessitat 
d’aconseguir majories independentistes en tots els consistoris del país.



INFORME DE GESTIÓ 2018

CONSELL DE LA REPÚBLICA



CONSELL DE LA REPÚBLICA
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22 d’octubre

L’AMI assisteix a Waterloo a la reunió per 
concretar el Consell de la República

El president de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), Josep M. Cervera, i la 
vicepresidenta de l’entitat sobiranista, Annabel 
Moreno, han participat a Waterloo (Bèlgica) a 
la reunió convocada pels presidents catalans 
Quim Torra i Carles Puigdemont. En aquesta 
trobada també hi han assistit alguns consellers 
a l’exili, entitats sobiranistes i representants 
d’alguns partits polítics catalans, amb l’objectiu 
comú de concretar el Consell de la República. 
Segons s’ha informat, la presentació d’aquest 
nou organisme tindrà lloc el pròxim 30 
d’octubre, just tres dies després del primer 
aniversari de la declaració d’independència, i 
es farà a Barcelona, concretament al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat. Aquest 
Consell de la República és considerat com un 
dels instruments imprescindibles per poder 
desplegar la República Catalana. El conseller a 
l’exili Toni Comín serà l’encarregat de gestionar-
lo.
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CONSELL DE LA REPÚBLICA 30 d’octubre

Un centenar d’alcaldes assisteixen a la 
presentació del Consell de la República 
al Palau de la Generalitat

El Consell de la República s’ha presentat en 
societat amb un acte al Palau de la 
Generalitat al qual han assistit, entre d’altres, 
el president de l’AMI, Josep M. Cervera, i 
més d’un centenar d’alcaldes d’arreu de 
Catalunya. Presidit des de Waterloo —amb 
videoconferència— pel president Carles 
Puigdemont i amb l’exconseller Toni Comín 
amb un paper destacat, aquest organisme es 
posa en marxa amb l’objectiu prioritari 
d’internacionalitzar el procés. Puigdemont 
ha definit el Consell de la República com un

“espai de participació i de 
coordinació” que permeti 
arribar allà on les institucions 
catalanes no ho puguin fer i 
va assegurar que el Consell 
podrà “fer república” però 
sense estar sotmès als 
“abusos de l’Estat”.
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CONSELL DE LA REPÚBLICA

Brussel·les presenta el Consell de la República

8 de desembre

L’AMI ha participat en l’acte de 
presentació del Consell de la República, 
que s’ha fet al Teatre KVS de Brussel·les 
(Bèlgica). El president de l’entitat, Josep 
M. Cervera, i alcaldes i alcaldesses han 
estat els encarregats de representar el 
món local. Segons s’ha explicat durant 
l’acte, el Consell de la República estarà 
constituït per representants civils de la 
societat i per polítics electes, així com per 
ciutadans que viuen a l’estranger, per tal 
de representar la voluntat republicana. 
L’acte ha comptat amb els discursos de 
presentació de Clara Ponsatí, Toni Comín, 
Lluís Puig, Quim Torra i Carles 
Puigdemont, que s’ha emportat una gran 
ovació després de demanar unitat. També 
hi han actuat Lluís Llach i el raper 
Valtonyc. Cervera ha assegurat que “des 
del municipalisme hem estat des del 
primer dia al costat del Parlament, del 
Govern i, sobretot, dels nostres veïns. Ara 
estarem al costat del Consell per la 
República”. El president a l’exili, Carles 
Puigdemont, ha dit que el Consell “és un

espai lliure. Hi cap tothom. I anirà fins allà on no puguin arribar les nostres 
institucions, parlant de la República Catalana”. El president de la Generalitat, Quim 
Torra, ha dit que per Catalunya i els catalans “ja no hi ha marxa enrere i estem 
disposats a tot”.
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LA DIADA 2018

Presentació de l’AMI, l’ANC i 
Òmnium de la Diada 2018

La Diada 2018 s’ha presentat avui 
davant dels jardins del Palau Reial. 
L’Assemblea Nacional Catalana, 
Òmnium Cultural i l’Associació de 
Municipis per la Independència han 
explicat que enguany la manifestació 
recorrerà la Diagonal de Barcelona, 
des del Palau Reial fins a les Glòries. 
Les entitats han anunciat que la 
Diada 2018 portarà per nom “Diada 
per la República catalana” i que 
tindrà com a lema “Fem la República 
catalana”. L’acte també s’ha aprofitat 
per presentar la samarreta d’aquesta 
diada, que serà d’un color corall molt 
vistós, inspirada en la brida de l’1-O, i 
tindrà la imatge del Pedraforca amb 
les diverses etapes que s’han fet i les 
que encara falten per arribar al cim, 
representant simbòlicament la 
República catalana. 

6 de juliol
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LA DIADA 2018

Un milió de persones tornen a sortir 
al carrer per exigir llibertat i República

11 de setembre

Ho hem tornat a fer. Aquesta ha estat una de 
les frases més repetides avui durant la 
manifestació de la Diada Nacional de 
Catalunya, que ha aplegat un milió de 
persones, les quals han omplert la Diagonal de 
Barcelona per exigir la llibertat dels presos 
polítics i que la República Catalana sigui una 
realitat. En els parlaments, on han intervingut 
diverses personalitats, com l’advocat de Clara 
Ponsatí, Aamer Anwar, tothom ha recordat la 
situació que pateixen els presos polítics i els 
exiliats, els quals no han pogut participar en la 
Diada perquè estan privats de llibertat. Els tres 
representants de les entitats sobiranistes —
ANC, Òmnium i AMI— han pujat a l’escenari 
per adreçar-se al milió de persones que han 
omplert la Diagonal. El president de l’AMI, 
Josep M. Cervera, ha assegurat que des de 
l’entitat “treballem incansablement per 
aquesta llibertat, la dels presos i exiliats i la del 
nostre país. I ho fem aquí i fora d’aquí, buscant 
complicitats arreu”.



INFORME DE GESTIÓ 2018

LA DIADA 2018
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PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE
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UN ANY DE L’1 D’OCTUBRE

Acte de suport a les persones agredides 
l’1-O de 2017 al Palau de la Generalitat

30 de setembre

El president de l’AMI, Josep M. Cervera, ha 
assistit aquest matí a l’acte al Palau de la 
Generalitat on el president del Govern 
català, Quim Torra, ha rebut les persones 
afectades per diverses agressions durant la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre 
del 2017. L’acte ha comptat amb la 
presència d’alcaldes d’arreu de Catalunya 
que van patir repressió durant la jornada 
del referèndum, així com d’observadors 
internacionals i persones agredides. 
Durant la seva intervenció davant dels 
assistents, el cap de l’Executiu ha cridat a 
mantenir l’esperit de l’1 d’octubre: “Hem 
de fer-ho; vam votar i vam guanyar, però 
ara ens necessitem tots per tornar-hi i 
consolidar la victòria”. El president Torra 
ha començat el seu parlament dedicant 
unes paraules als membres del Govern 
que van fer possible que el poble de 
Catalunya votés ara fa un any i que 
actualment es troben tancats a la presó o 
bé a l’exili.
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UN ANY DE L’1 D’OCTUBRE

Acte contra la repressió de l’1 d’octubre de 2017 al CAP Guinardó

1 d’octubre

El president de l’AMI, Josep M. Cervera, ha assistit a l’acte que 
s’ha fet davant el CAP Guinardó de Barcelona, per rememorar l’1 
d’octubre i la repressió que es va patir. Cervera, que representava 
el món local sobiranista, hi ha participat conjuntament amb 
diverses entitats de tots els àmbits.
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UN ANY DE L’1 D’OCTUBRE

Barcelona Vall d’en Bas

Sant Celoni Malgrat de Mar
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UN ANY DE L’1 D’OCTUBRE

Girona

La Garriga Tortosa

Vic
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UN ANY DE L’1 D’OCTUBRE
Teià

MontblancManresa
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Manifestació “República, ara”, 
organitzada per l’ANC a Barcelona

ACTES REIVINDICATIUS 11 de març

Més de 45.000 persones han 
participat avui a la manifestació 
convocada per l’ANC al passeig 
Colom de Barcelona amb el 
lema “República, ara”. L’AMI hi 
ha estat representada pel 
president provisional, Jordi 
Gaseni, i el secretari de 
l’entitat, Joan Rabasseda, entre 
altres alcaldes d’arreu del país. 
Segons Gaseni, “som aquí per 
fer costat i per fer efectiva la 
República”, i ha afegit que 
“també reclamem la unitat de 
les forces independentistes, 
una cosa que a l’AMI tenim 
molt apresa i que practiquem 
sempre”.
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ACTES REIVINDICATIUS

Manifestació a favor de l’Escola Catalana

17 de març

Un any dels atemptats de Barcelona 17 d’agost

Gran part de la comunitat educativa catalana, 
sota el paraigua de la plataforma Somescola, 
s’ha manifestat avui a Barcelona en defensa 
del model educatiu català i en contra dels 
atacs del Govern central a la immersió 
lingüística. L’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) també hi ha volgut ser 
present, representada per la vicepresidenta 
de l’entitat i alcaldessa d’Arenys de Mar, 
Annabel Moreno.

El president de l’AMI, Josep M. Cervera, ha 
participat en l’acte que s’ha fet a Lledoners 
per homenatjar els cossos de seguretat i les 
víctimes de l’atemptat terrorista de 
Barcelona, amb motiu del primer aniversari, 
organitzat per l’ANC i Òmnium. Cervera ha 
dit que “l’AMI s’afegeix des del cor i amb tot 
el sentiment al record a les víctimes i les 
seves famílies, els grans protagonistes 
d’avui”. L’acte també ha comptat amb la 
lectura d’un manifest.
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ASSISTÈNCIA A ACTES

Assemblea General Ordinària de 
l’ANC per definir el seu full de ruta

25 de febrer

El vicepresident Jordi Gaseni ha estat 
l’encarregat de representar l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) a 
l’Assemblea General Ordinària de l’ANC, que 
s’ha celebrat al Pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona i que estava oberta a tots els 
socis de l’entitat. Així doncs, l’ANC ha 
aprovat el full de ruta dels pròxims dos 
anys, que aspira a consolidar la República 
Catalana després d’haver eixamplat les 
seves bases. El full de ruta implica actuar en 
diversos àmbits, un d’ells l’internacional, en 
què es vol continuar incidint en l’opinió 
pública, però també es vol denunciar la 
repressió que està fent l’Estat espanyol a 
instàncies judicials, com el Tribunal Europeu 
de Drets Humans o l’ONU. Així mateix, s’ha 
anunciat que les eleccions se celebraran el 
17 de març i s’hi escollirà la setantena de 
membres que el conformen. Finalment, s’ha 
convocat una mobilització per a l’11 de 
març.
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ASSISTÈNCIA A ACTES

L’AMI participa a l’Aberri Eguna d’Euskadi

1 d’abril

La vicepresidenta primera de l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI), 
Annabel Moreno, i l’alcalde de l’Ametlla de 
Mar i membre de l’executiva, Jordi Gaseni, 
han participat aquest cap de setmana a 
l’Aberri Eguna 2018, convidats per 
l’associació municipalista d’Euskadi, 
Udalbiltza. Moreno ho va fer en els actes 

que van tenir lloc a 
Pamplona, mentre que 
Gaseni va estar 
present als de Sant 
Joan de Peu de Port, al 
Nord dels Pirineus. Els 
dos alcaldes catalans i 
membres de l’AMI van 
intervenir durant els 
parlaments que es van 
fer i van denunciar la 
situació de repressió 
que viu actualment 
Catalunya. Tampoc es 
van oblidar de 
demanar l’alliberament 
dels presos polítics.
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ASSISTÈNCIA A ACTES
14 de maig

Proclamació de Quim Torra com a president de la Generalitat de Catalunya

Quim Torra ha estat proclamat avui al migdia 131è president de la Generalitat amb 
els vots favorables de JxCat i ERC i les abstencions dels quatre diputats de la CUP. El 
món municipal hi ha estat representat pel president de l’AMI, Josep M. Cervera, 
que ha seguit el ple de la investidura des de l’hemicicle. En els pròxims dies Torra 
prendrà possessió i constituirà el nou govern per iniciar el nou mandat. Cervera ha 
aprofitat per posar-se a la seva disposició com a president de l’AMI i també a la del 
Govern que es constituirà, “amb l’objectiu de continuar caminant cap a la plena 
llibertat del nostre país sense oblidar la llibertat de tota la gent que tenim a l’exili i 
a la presó”.
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ASSISTÈNCIA A ACTES

Òmnium Cultural celebra la seva 
assemblea general més multitudinària

16 de juny

El president de l’Associació de 
Municipis per la Independència, 
Josep M. Cervera, ha assistit avui a 
l’Assemblea General Ordinària 
d’Òmnium Cultural al Pavelló 
Municipal d’Esports de la Vall 
d’Hebron de Barcelona. L’acte ha 
girat entorn del record del president, 
Jordi Cuixart, tancat a la presó des de 
fa cinc mesos, i s’ha anunciat que per 
primera vegada l’entitat assoleix els 
100.000 socis. El vicepresident de 
l’entitat, Marcel Mauri, ha denunciat 
que actualment ens trobem en una 
creixent “situació de vulneració de 
drets fonamentals” que hauria de 
“fer avergonyir” a qualsevol 
demòcrata. D’altra banda, 
l’assemblea d’avui també ha reelegit 
Jordi Cuixart com a president 
d’Òmnium Cultural.
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ASSISTÈNCIA A ACTES

L’AMI assisteix a la inauguració 
de l’exposició sobre “les mentides” 
de la Constitució a Pamplona

4 de desembre

Una delegació de l’AMI ha 
assistit a Pamplona a l’acte 
d’inauguració de l’exposició 
sobre la Constitució espanyola 
“40 anys, 40 mentides” (“40 
Urte, 40 Gezur”), organitzada 
per Udalbiltza. Per part de l’AMI 
hi han participat el president, 
Josep M. Cervera; les 
vicepresidentes Montserrat 
Fornells i Mercè Esteve, i Jordi 
Gaseni, membre de l’executiva. 
Prèviament a l’acte institucional, 
la delegació de l’AMI ha estat 
rebuda a l’Ajuntament de 
Pamplona per la primera tinenta 
d’alcalde, Patricia Perales, i 
posteriorment per l’alcalde, 
Joseba Asiron. En els 
parlaments, Cervera ha dit que 
“la Constitució espanyola és una 
espasa de Dàmocles que, lluny 
de ser una solució, és un 
problema”. 
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L’AMI, guardonada amb un dels Premis Republicans de l’Any, organitzats pel setmanari La República

26 de novembre

L’AMI ha rebut a Girona un dels Premis Republicans de l’Any, organitzats pel setmanari La República. L’acte, que ha 
comptat amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i la intervenció del president Carles Puigdemont, 
ha omplert la Sala Auditori del Palau de Congressos de Girona. L’AMI ha rebut el guardó de República Popular per a 
entitats o col·lectius, concedit per votació popular dels lectors i subscriptors al setmanari. L’ha recollit el president, Josep
M. Cervera, acompanyat de la vicepresidenta, Montserrat Fornells, i ha assegurat que “els alcaldes i alcaldesses de l’AMI 
estem convençuts amb l’objectiu del primer dia de l’entitat: la independència del nostre país, sobretot per tenir un Estat 
a favor”. 

PREMIS



INFORME DE GESTIÓ 2018

JUDICIAL



INFORME DE GESTIÓ 2018

SITUACIÓ JUDICIAL

La repressió judicial contra el món municipal

La repressió exercida pel sistema judicial 
espanyol contra el món municipal ha estat una 
constant al llarg de tot el 2018. Les xifres 
canten: actualment hi ha obertes més de 500 
causes judicials contra el municipalisme, ja 
sigui contra alcaldes i alcaldesses o càrrecs 
electes, com contra els mateixos ajuntaments 
per diverses causes. 

La que afecta més directament als alcaldes és 
l’amenaça del fiscal general de l’Estat, José 
Manuel Maza, d’obrir diligències contra els 712 
alcaldes que van signar un acord que donava 
suport a l’1-O. Al final només han declarat 70 
batlles i en els darrers mesos del 2018 s’han 
començat a arxivar alguns casos. En total, de 
moment, se n’han arxivat una quinzena, però 
en la resta el procés judicial continua obert. 
Encara en relació amb l’1-O, un total de 9 
alcaldes van ser denunciats per l’actuació 
durant la jornada del referèndum. Els 
ajuntaments tampoc se n’escapen. Només per 
esmentar algunes causes obertes:

537
Causes judicials obertes al 

món municipal

132 consistoris denunciats per no tenir la bandera espanyola penjada o 111 
denúncies per aprovar la moció de sobirania fiscal.
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SITUACIÓ JUDICIAL

712
alcaldes que el fiscal 
general de l’Estat diu 
que investigarà per 

l’1-O

70
alcaldes són els que 
finalment van anar a 

declarar per l’1-O

14
diligències per l’1-O 

obertes contra alcaldes 
catalans han estat 

arxivades 

Els alcaldes i l’1-O

9 denúncies a alcaldes relacionades amb la jornada de l’1-O
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SITUACIÓ JUDICIAL

Ajuntaments denunciats per haver aprovat la moció de sobirania fiscal

Ajuntaments denunciats per no tenir penjada la bandera espanyola

Ajuntaments denunciats per declarar-se territori català sobirà i lliure

Ajuntaments denunciats per pagar la quota per formar part de l’AMI

46

Els ajuntaments i la repressió judicial

132

111

117
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

Inici de la campanya de suport a Oriol Junqueras 
a Sant Vicenç dels Horts 10 de febrer

Acte de suport a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, 
després de 4 mesos a la presó

16 de febrer

Sant Vicenç dels Horts ha estat l’escenari avui de 
l’inici de la campanya de suport al vicepresident del 
Govern català, Oriol Junqueras, “Free Junqueras”, 
que fa més de tres mesos que està tancat a la presó. 
L’AMI hi ha estat representada pel president 
provisional, Jordi Gaseni. També hi han participat 
Marta Rovira i el president del Parlament, Roger 
Torrent.

El president provisional de l’AMI, Jordi Gaseni, ha 
participat aquesta tarda a Barcelona a la 
manifestació per demanar la llibertat dels presos 
polítics, just el dia que es compleixen quatre 
mesos que els líders socials, Jordi Cuixart 
(Òmnium) i Jordi Sánchez (ANC), estan privats de 
llibertat. Gaseni ha representat el món municipal 
sobiranista català.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

Alcaldes donen suport a 
Marta Rovira i Marta Pascal 
a Madrid en la declaració al TS

19 de febrer

Un grup d’alcaldes i 
alcaldesses catalans han 
volgut ser avui a Madrid per 
donar suport a la secretària 
general d’ERC, Marta Rovira, 
i a la coordinadora del 
PDeCAT, Marta Pascal, en la 
seva declaració davant el 
Tribunal Suprem (TS) per la 
seva relació amb el procés 
independentista català. 
Rovira i Pascal han quedat en 
llibertat després de declarar 
perquè el jutge ha considerat 
que no hi ha risc de fuga ni 
de destrucció de proves. 
Rovira, però, haurà d’abonar 
60.000 euros de fiança.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

Neus Lloveras declara al TS

20 de febrer

L’expresidenta de l’AMI, 
Neus Lloveras, ha declarat 
avui al Tribunal Suprem de 
Madrid davant del jutge 
Pablo Llarena. Després 
d’una hora i mitja 
declarant, Lloveras ha 
quedat en llibertat sense 
càrrecs i el jutge no ha 
decretat cap mesura 
cautelar. Lloveras s’ha 
centrat a explicar què és 
l’AMI i les seves funcions, 
així com què van fer els 
ajuntaments durant l’1-O, 
“cosa que he explicat amb 
total transparència perquè 
les activitats de l’AMI i dels 
ajuntaments són 
absolutament legals”. 
Lloveras, que ha declarat 
després de l’expresident de 
la Generalitat, Artur Mas, 
ha estat acompanyada pel 
president provisional de 

l’AMI, Jordi Gaseni, i el tresorer de l’entitat, Josep M. Cervera, a banda de rebre el suport d’altres 
representants polítics del món local. Fins a Madrid també han viatjat veïns de Vilanova i la Geltrú, 
d’on Lloveras n’és l’alcaldessa, per donar-li suport.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O 15 de març

Concentració de protesta pels registres 
judicials a la seu d’Òmnium Cultural

El nou president de l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), Josep M. 
Cervera, ha participat aquest vespre a la 
concentració que s’ha fet a la plaça Sant 
Jaume de Barcelona per protestar contra els 
registres judicials que s’han fet durant prop 
de dotze hores a la seu d’Òmnium Cultural. 
El motiu dels registres ha estat el de trobar 
indicis de finançament de la campanya 
institucional del referèndum per part de 
l’entitat. Al vespre s’han convocat 
concentracions de protesta a diverses 
ciutats i municipis, on també han participat 
alcaldes de l’AMI. Es dona el cas que aquest 
mateix matí l’entitat celebrava l’assemblea 
general que ha escollit a Cervera com a nou 
president de l’entitat municipalista en 
substitució de Neus Lloveras, que va deixar 
el càrrec el mes de febrer passat. 
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O 23 de març

Tanquen el Govern català de la Generalitat a la presó

L’AMI ha estat avui davant el Tribunal Suprem a Madrid, representada pel seu president, Josep M. Cervera, i diversos 
alcaldes per donar suport als dirigents polítics catalans Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Carme 
Forcadell i Marta Rovira, que ha marxat a l’exili. Els sis polítics havien estat citats pel jutge Pablo Llarena per comunicar-
los l’ordre de processament en la macrocausa del procés. Després que el jutge Llarena hagi decretat presó provisional 
sense fiança per als dirigents, l’AMI i l’ACM han convocat a tothom davant dels ajuntaments de tot el país, on milers de 
persones han acudit per mostrar el rebuig a les decisions judicials espanyoles. Cervera ha condemnat la decisió judicial i 
s’ha solidaritzat amb tots els afectats: “Junts vam començar això i junts ho hem de continuar amb els principis de 
democràcia i llibertat”.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O 25 de març

Milers de persones surten al carrer per 
demanar que no s’extradeixi Puigdemont

L’AMI ha participat avui a la marxa, 
organitzada per l’Assemblea Nacional 
Catalana, juntament amb altres entitats 
sobiranistes, amb l’objectiu de demanar a 
Alemanya que no extradeixi el president 
Carles Puigdemont, després que avui al 
matí hagi estat retingut al país germànic. 
La vicepresidenta primera de l’AMI i 
alcaldessa d’Arenys de Mar, 
Annabel Moreno, ha estat a la capçalera 
de la marxa que ha fet el recorregut entre 
la seu de la Comissió Europea i el consolat 
alemany. Posteriorment, Moreno ha llegit 
una part del manifest unitari de les 
entitats conjuntament amb altres 
personalitats. L’AMI també ha estat 
representada pels vicepresidents Andreu 
Francisco, alcalde d’Alella; Mercè Esteve, 
alcaldessa de Begues, i altres alcaldes de 
l’executiva, com el de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

14 d’abrilManifestació multitudinària per demanar la llibertat dels presos polítics

Milers de persones han tornat a sortir al carrer per demanar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Ho han
fet en la manifestació que ha recorregut avui l’avinguda Paral·lel de Barcelona. Segons els organitzadors, Espai Democràcia i
Convivència, hi han participat 750.000 persones. L’AMI hi ha estat representada pel seu president, Josep M. Cervera, i 
centenars d’alcaldes de Catalunya. Cervera ha dit que els ciutadans han sortit al carrer una altra vegada “perquè quan no es 
fa política i s’aplica una justícia arbitrària, el que acaba passant és que hi ha gent empresonada i gent obligada a anar a 
l’exili”. 
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

L’AMI participa a les Marxes 
per la Llibertat a Lledoners 
i Figueres

4 de juliol

L’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) ha 
participat avui a les Marxes per 
la Llibertat que s’han fet a 
Lledoners, centre penitenciari on 
van ingressar Oriol Junqueras, 
Raül Romeva, Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart, i al Puig de les 
Basses, presó on van arribar 
l’expresidenta del Parlament, 
Carme Forcadell, i Dolors Bassa. 
El president, Josep M. Cervera, 
ha estat a Figueres, juntament 
amb d’altres alcaldes, sobretot 
de l’Empordà. A Lledoners, l’AMI 
hi ha estat representada per 
molts alcaldes i alcaldesses 
sobiranistes i per la 
vicepresidenta, 
Montserrat Fornells.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

El món municipal torna a Lledoners 
davant l’ingrés de Rull, Turull i Forn

11 de juliol

Milers de persones tornen a sortir al 
carrer per la llibertat dels presos polítics

14 de juliol

El president de l’AMI, Josep M. Cervera, 
juntament amb altres alcaldes, ha participat avui 
a la concentració davant la presó de Lledoners, 
on avui han ingressat Joaquim Forn, Josep Rull i 
Jordi Turull. Tal com ja es va fer la setmana 
passada a Lledoners i el Puig de les Basses, s’ha 
tornat a exigir l’alliberament dels presos polítics 
amb el crit de “no n’hi ha prou amb acostar-los a 
casa, els volem lliures”.

El món municipal sobiranista ha tornat a sortir 
al carrer per exigir l’alliberament dels presos 
polítics i el retorn dels polítics exiliats, en una 
manifestació multitudinària organitzada per 
l’ANC, Òmnium Cultural i l’Associació Catalana 
de Drets Civils. Milers de persones han omplert 
els carrers Diputació i Tarragona de Barcelona, 
d’on ha sortit la capçalera per finalitzar davant 
de la presó Model.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

L’AMI demana als alcaldes investigats que exigeixin 
l’arxivament de la causa per l’1-O

El president de l’AMI, Josep M. Cervera, visita els 
presos a Lledoners

21 de setembre

L’AMI dona suport als alcaldes perquè demanin 
l’arxivament de totes les actuacions obertes pel Fiscal 
General de l’Estat per haver signat un decret polític de 
suport al referèndum, just quan es compleix un any de 
l’1-O. La primera a fer-ho ha estat l’alcaldessa de 
Girona, Marta Madrenas, que aquest matí ha dit en 
roda de premsa que “no hem comès cap delicte! I la 
prova és que la Fiscalia té greus problemes per 
demostrar-ho”. “Només vam fer un acte polític”, ha 
remarcat. 

El president de l’AMI ha visitat avui presos polítics 
empresonats en el centre de Lledoners. 
Concretament, s’ha reunit amb Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez i també amb Jordi Turull, Josep Rull i Quim 
Forn. Durant la trobada, Cervera ha refermat el 
compromís del món local, a qui representa, per 
mantenir-se ferms en la lluita per la República 
Catalana. 

21 de setembre
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

Un any amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart tancats a la presó

16 d’octubre

Aquest dimarts, 16 d’octubre, ha fet un any que el president d’Òmnium Cultural (ÒC), Jordi Cuixart, i l’expresident de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, estan tancats a la presó de forma injusta i acusats d’una violència que no 
va existir mai. Barcelona ha acollit una concentració a la plaça Catalunya per demanar de nou el seu alliberament immediat, 
on l’AMI ha participat representada per les vicepresidentes de l’entitat, Mercè Esteve i Montserrat Fornells, així com altres
alcaldes i regidors d’arreu de Catalunya.
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31 d’octubre

L’AMI participa en un acte solidari amb els presos i exiliats a Perpinyà, organitzat per la Catalunya Nord 

L’AMI ha participat avui a la diada solidària amb presos, exiliats i represaliats que s’ha fet a Perpinyà, organitzada pel 
Comitè de Solidaritat de la Catalunya Nord. A la plaça de la Victòria s’hi han reunit més de 200 persones. A l’acte hi han 
participat el president Carles Puigdemont; la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie; el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, 
Jordi Pesarrodona, i la germana de Carles Puigdemont, Montserrat Puigdemont, i la parella del conseller Jordi Turull, 
Blanca Bragulat, entre d’altres. El president de l’AMI, Josep M. Cervera, ha agraït la solidaritat mostrada pels alcaldes nord-
catalans: “La independència la necessitem per garantir els nostres drets bàsics i fonamentals, i vull posar en relleu el 
suport que tenim de molts alcaldes de la Catalunya Nord, que ens han ajudat a internacionalitzar la nostra causa”.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O

2 de novembre2 de novembre: un any de segrest del Govern

Aquest divendres, 2 de 
novembre, ha fet un any 
que el vicepresident del 
Govern català, Oriol 
Junqueras, i el conseller 
d’Interior, Joaquim Forn, 
estan tancats a la presó. 
Les entitats sobiranistes 
han celebrat un acte per 
exigir-ne la llibertat 
davant de les presons 
de Lledoners, Puig de les 
Basses i Mas d’Enric. 
Representant l’AMI hi ha 
participat el president, 
Josep M. Cervera, així 
com els vicepresidents, 
Montserrat Fornells i 
David Saldoni, aquest 
darrer també president

de l’entitat municipalista ACM, i altres alcaldes catalans. Cervera ha dit que “volem traslladar 
tota la força dels municipis de l’AMI als líders socials i polítics empresonats. L’Estat espanyol 
sentencia la democràcia”, ha assegurat.
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SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS I JUDICIALITZACIÓ DE L’1-O 6 de novembre

L’AMI i l’ACM donen suport a 
Lloveras i Buch en la seva 
declaració davant el TSJC

Les executives de l’AMI i l’ACM 
han volgut acompanyar avui els 
expresidents de les entitats, 
Neus Lloveras i Miquel Buch, 
respectivament, a declarar 
davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) com 
a investigats per haver 
fomentat entre els alcaldes i 
alcaldesses el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017. La 
investigació deriva de la 
querella per desobediència que 
la fiscalia va presentar el 
setembre de l’any passat i es 
tramita al TSJC perquè Buch, 
com a conseller, és aforat. A 
banda de les executives de 
l’AMI i l’ACM, també hi va volgut 
estar present tot el Govern 
català.
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L’alcalde de Montblanc inicia una vaga de fam en solidaritat amb els presos polítics

13 de desembre

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha anunciat avui que ha iniciat una vaga de fam en solidaritat amb els quatre 
presos polítics i per contribuir a la seva difusió, en una decisió que ell ha qualificat de “personal i intransferible”. Andreu 
ha estat acompanyat per l’expresident de l’AMI i exalcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, i l’actual president, Josep M. 
Cervera, que ha dit que “no es tracta d’una iniciativa que promovem des de l’entitat, però sí que volem donar tot el 
nostre suport a l’alcalde”. Andreu ha visitat també els presos polítics de Lledoners per mostrar-los personalment el seu 
suport.
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Les xarxes socials de l’AMI

COMUNICACIÓ

FACEBOOK
@municipisindependencia
10.122 seguidors
+342 respecte del 2017 (+3,49 %)

TWITTER
@AMI_cat
41.140 seguidors
+5.720 respecte del 2017 (+16,15 %)

INSTAGRAM
municipisindependencia
1.011 seguidors
+596 respecte del 2017 (+143,61 %)
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