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Colors i paraules per causes justes, pancartes 
per acompanyar un clam ciutadà, llaços, 

símbols... Els balcons i les façanes dels 
ajuntaments han estat un mirall de totes 

les llibertats que se’ns han volgut furtar: la 
llibertat d’escollir un model de país en forma 

de República, la d’expressió, la de defensa 
dels drets humans, dels presos polítics i 

exiliats i de totes les persones represaliades, 
les llibertats inherents a tot poble que es 

defineixi com a democràtic.

Des de l’estelada, present en molts balcons 
de places catalanes, i per la qual alguns 

ajuntaments i alguns electes municipals han 
estat represaliats, fins a diversos símbols.

Els balcons, 
la nostra veu



Mocions, manifestos 
i declaracions
També es fa país des de cada municipi. Les mocions  
i declaracions i el debat que se’n deriva als plens mu-
nicipals han estat constants als ajuntaments catalans, 
amb l’objectiu de posicionar-se davant la vulneració 
constant de drets fonamentals, la justícia arbitrària i la 
retallada de la capacitat de decisió dels ajuntaments, 
que fins i tot han hagut de defensar que es pugui fer 
política des dels consistoris. L’autonomia local s’ha vist 
amenaçada i també les idees i els posicionaments po-
lítics dels electes municipals, que són la representació 
democràtica més propera a la ciutadania. 

La força del debat i de la paraula, amb la constatació 
de les diferències de pensament, són els aspectes que 
fonamenten una política eficaç que permeti arribar a 
acords per avançar i treballar per a totes i cadascuna 
de les persones, i garantir-ne els seus drets més bàsics.



Cada quatre anys, un cop celebrades les Cada quatre anys, un cop celebrades les 
eleccions municipals, els més de 9.000 electes eleccions municipals, els més de 9.000 electes 
locals catalans prenen possessió del seu càrrec locals catalans prenen possessió del seu càrrec 
en un acte solemne a les cases consistorials. És en un acte solemne a les cases consistorials. És 
el moment de prometre o jurar el seu càrrec i el moment de prometre o jurar el seu càrrec i 
també de seguir els diferents formulismes que també de seguir els diferents formulismes que 
marca la Llei. marca la Llei. 

En les dues darreres preses de possessió, En les dues darreres preses de possessió, 
els anys 2015 i 2019, un bon nombre de els anys 2015 i 2019, un bon nombre de 
representants municipals han mostrat el seu representants municipals han mostrat el seu 
compromís amb la independència de Catalunya compromís amb la independència de Catalunya 
i amb la República catalana fent públics els seus i amb la República catalana fent públics els seus 
posicionaments polítics i el seu compromís amb posicionaments polítics i el seu compromís amb 
el país i la seva sobirania. el país i la seva sobirania. 

Visualitzar el  
compromís dels 
electes locals



En defensa de 
l’autonomia municipal
Els alcaldes i alcaldesses vetllen 
constantment pel benestar de la ciutadania i 
això també passa per la defensa d’un model 
de país que es fa des de l’acció del Govern 
municipal. Clarament, els electes locals 
han de tenir un posicionament polític i una 
mirada més amplis, enllà del seu municipi, 
ja que la ciutadania ha de poder decidir 
també quin futur vol per al seu país. 

La persecució dels electes locals per defensar 
la independència de Catalunya és una 

constant, amb un embat judicial intensíssim 
contra accions legítimes de llibertat política, 
llibertat d’expressió i autonomia municipal 
sense precedents, que han pretès convertir 
els ajuntaments en gestories sense capacitat 
ni decisió, ni tan sols opinió, en els temes 
de país. En els darrers cinc anys, els electes 
i els ajuntaments han patit més de sis-cents 
contenciosos per temes relacionats amb la 
sobirania, més de trenta electes investigats, 
amb imposicions de multes i també 
inhabilitacions.



De vila a vila, d’alcalde a alcalde, de 
comunitat a comunitat. Ciutats i viles 
agermanades o amb lligams estrets 
per raons diverses, de lluny o de 
prop, que escolten la realitat catalana 
de la veu directa dels alcaldes i 
alcaldesses catalans que demanen 
ajuda, que expliquen al món que la 
democràcia està en perill a Catalunya 
i que la llibertat del poble català està 
clarament amenaçada. 

Els electes locals han pogut explicar 
el cas català al Parlament Europeu, 
a Brussel·les (2014); al parlament 
d’Edimburg, a Escòcia (2014); al 
Consell d’Europa, a Estrasburg 

(2015); a la Comissió de Drets 
Humans de l’ONU, a Suïssa (2018), i 
a representants de diversos estats i 
electes locals europeus, com l’alcalde 
de Ginebra (2018); a representants 
del govern d’Escòcia, de Glasgow 
i d’Edimburg, i a representants 
d’associacions municipalistes. 
També es manté un contacte estret 
amb les nacions sense estat i les 
associacions d’electes arreu d’Europa 
que defensen el dret a decidir de les 
nacions, com Udalbiltza, al País Basc; 
l’entitat Corona de Logu, a Sardenya, 
i els alcaldes i alcaldesses de la 
Catalunya Nord.

Catalunya  
al món



L’expressió del punt de vista territorial 
és rellevant per traçar qualsevol full 
de ruta nacional. En un país tan divers 
geogràficament i econòmica com Catalunya, 
és imprescindible tenir com a punt de 
partida la veu de les diferents sensibilitats 
geogràfiques territorials i polítiques que 
l’integren.

Els municipis, els ajuntaments i els seus 
representants, han estat presents en el full 
de ruta cap a la República: han treballat 

conjuntament amb les institucions 
catalanes, com el Parlament i el govern de la 
Generalitat, per empènyer i donar solidesa 
institucional a l’independentisme. També 
han donat suport, en tot moment, als presos 
polítics, als exiliats, als represaliats i a les 
seves famílies. I, com sempre, han estat 
al costat de les preocupacions dels veïns i 
veïnes, tot fent paleses les diferents mirades 
sobre l’objectiu comú.

Municipalisme i full de ruta



Urnes, vot i democràcia. És l’única via que contempla Urnes, vot i democràcia. És l’única via que contempla 
el poble de Catalunya per aconseguir la independència. el poble de Catalunya per aconseguir la independència. 

Una via legítima, pacífica i emparada en els tractats Una via legítima, pacífica i emparada en els tractats 
internacionals sobre el dret d’autodeterminació dels pobles i internacionals sobre el dret d’autodeterminació dels pobles i 

negada per l’Estat espanyol, una vegada darrere l’altra.negada per l’Estat espanyol, una vegada darrere l’altra.

En els darrers En els darrers 
10 anys, els 10 anys, els 

catalans ens catalans ens 
hem posicionat hem posicionat 

mitjançant les mitjançant les 
urnes sobre la urnes sobre la 

independència independència 
del nostre país, del nostre país, 

amb greus amb greus 
conseqüències per conseqüències per 

als representants als representants 
polítics que les han polítics que les han 
promogut i que han promogut i que han 
actuat a petició del actuat a petició del 

poble de Catalunya.poble de Catalunya.

2009. 
Es fan un sèrie de consultes Es fan un sèrie de consultes 
populars a moltes poblacions populars a moltes poblacions 
de Catalunya sobre la de Catalunya sobre la 
independència amb un clar independència amb un clar 
resultat a favor del SÍ.resultat a favor del SÍ.

2014. 9 de novembre. 
Procés participatiu sobre la Procés participatiu sobre la 
independència. Hi voten independència. Hi voten 
2.344.824 persones i guanya 2.344.824 persones i guanya 
el SÍ per un 80,9 %.el SÍ per un 80,9 %.

2017. 1 d’octubre. 
Referèndum sobre la Referèndum sobre la 
independència de Catalunya independència de Catalunya 
amb un 43 % de participació. amb un 43 % de participació. 
Els cossos policials de l’Estat Els cossos policials de l’Estat 
espanyol efectuen càrregues espanyol efectuen càrregues 
a diferents col·legis electorals. a diferents col·legis electorals. 
Malgrat això, els vots Malgrat això, els vots 
favorables a la independència favorables a la independència 
són del 90,18 %. són del 90,18 %. 

Urnes



Urnes, vot i democràcia. És l’única via que contempla Urnes, vot i democràcia. És l’única via que contempla 
el poble de Catalunya per aconseguir la independència. el poble de Catalunya per aconseguir la independència. 

Una via legítima, pacífica i emparada en els tractats Una via legítima, pacífica i emparada en els tractats 
internacionals sobre el dret d’autodeterminació dels pobles i internacionals sobre el dret d’autodeterminació dels pobles i 

negada per l’Estat espanyol, una vegada darrere l’altra.negada per l’Estat espanyol, una vegada darrere l’altra.

En els darrers En els darrers 
10 anys, els 10 anys, els 

catalans ens catalans ens 
hem posicionat hem posicionat 

mitjançant les mitjançant les 
urnes sobre la urnes sobre la 

independència independència 
del nostre país, del nostre país, 

amb greus amb greus 
conseqüències per conseqüències per 

als representants als representants 
polítics que les han polítics que les han 
promogut i que han promogut i que han 
actuat a petició del actuat a petició del 

poble de Catalunya.poble de Catalunya.

El 14 de desembre de 2011 va néixer 
a Vic l’Associació de Municipis per la 
Independència amb 157 municipis 
fundadors. Aquesta nova associació 
aglutinava l’anhel d’emancipació nacional 
que provenia de dos corrents: les consultes 
independentistes iniciades el 2009 a 
Arenys de Munt i els municipis moralment 
exclosos de la Constitució que havien tingut 
com a promotor l’ajuntament del Port de 
la Selva i que recollien el gran malestar 
per la sentència del 2010 del Tribunal 
Constitucional que retallava l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006.

En poc temps, l’AMI va anar creixent en 
associats fins a arribar als 790 ajuntaments 
actuals i 52 ens municipalistes (consells 
comarcals, diputacions, entitats municipals 
descentralitzades —EMD— i consorcis).

Al mateix temps que creixia en associats, 
l’AMI també creixia en influència i al llarg 
d’aquests gairebé 10 anys l’hem trobat 
com a un dels pilars que han articulat els 
fonaments de la República Catalana. 

Naixement 
de l’AMI



947 batecs
A Catalunya hi ha 947 municipis, 
65 EMD, 42 Consells Comarcals i 
4 Diputacions. Realitats diverses 

amb ritmes diferents però bategant 
a l’hora per treballar amb i per a 

les persones. Amb les singularitats 
de cada territori però construint la 

realitat que volem per a les generacions 
presents i futures, donant resposta a les 

seves necessitats i comptant també amb totes 
les capacitats, valors i força que sorgeix de tots i 

cadascun dels municipis catalans.

Una mirada al futur que té en compte tot allò que ens ha fet 
com a país i que ens fa progressar dia a dia cap a la societat que 

volem, fonamentada en la llibertat, els valors democràtics i el benestar  
de les persones.

Tal i com ha deixat palesa la situació que s’ha viscut a causa de la COVID19 durant l’any 
2020, els ens locals han estat al costat de la ciutadania per donar resposta a totes les 

problemàtiques que ha provocat la pandèmia i la nova realitat que se n’ha derivat.
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a l’hora per treballar amb i per a 
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de cada territori però construint la 
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seves necessitats i comptant també amb totes 
les capacitats, valors i força que sorgeix de tots i 
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Una mirada al futur que té en compte tot allò que ens ha fet 
com a país i que ens fa progressar dia a dia cap a la societat que 

volem, fonamentada en la llibertat, els valors democràtics i el benestar  
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Tal i com ha deixat palesa la situació que s’ha viscut a causa de la COVID19 durant l’any 
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Complicitats
El municipalisme a Catalunya és divers i 
plural, a diferents nivells. La seva ubicació 
geogràfica, la mida del municipi i les seves 
comunicacions són determinants però 
també ho és l’activitat econòmica, d’acord 
amb l’entorn singular i les energies motores.

No és menys important la composició 
política dels consistoris, configurats de 
forma democràtica cada quatre anys a 
partir dels processos electorals municipals. 
La confluència d’aquestes sensibilitats 
polítiques ha estat prioritària en el full 
de ruta de l’independentisme, perquè el 
projecte nacional català és inclusiu i vol que 
tothom s’hi trobi representat. 

La voluntat de sumar-hi totes les formacions 
polítiques i totes les ciutats catalanes, 

siguin quins siguin 
els partits dels 
alcaldes i alcaldesses 
que els governen, ha 
estat des del primer dia, 
molt present i ha articulat 
majories amb el denominador 
comú que tothom hi pogués 
expressar la seva veu.

L’independentisme municipalista 
sempre té la porta oberta a 
tothom, respectant les propostes 
que es presentin, sense 
imposicions ni menysteniments.



Les eleccions municipals  
del 1931 van ser plebiscitàries 

“Catalans: En nom del poble de Catalunya proclamo  “Catalans: En nom del poble de Catalunya proclamo  
l’Estat Català que, amb tota cordialitat, procurarem  l’Estat Català que, amb tota cordialitat, procurarem  

integrar a la Federació de Repúbliques ibèriques”integrar a la Federació de Repúbliques ibèriques”

Eren les paraules de Francesc Macià, Eren les paraules de Francesc Macià, 
el dia 14 d’abril de 1931, dos dies el dia 14 d’abril de 1931, dos dies 

després de les eleccions municipals després de les eleccions municipals 
que estaven plantejades, que estaven plantejades, de factode facto, , 
com un plebiscit de la monarquia com un plebiscit de la monarquia 

d’Alfons XIII. Macià i hores abans Lluís d’Alfons XIII. Macià i hores abans Lluís 
Companys, des del balcó de l’Ajuntament de  Companys, des del balcó de l’Ajuntament de  

Barcelona, proclamaven la República Catalana.Barcelona, proclamaven la República Catalana.

El paper d’aquestes eleccions municipals que a El paper d’aquestes eleccions municipals que a 
Catalunya van guanyar els republicans, va ser clau  Catalunya van guanyar els republicans, va ser clau  

en l’esdevenir de la nostra història i posa de relleu la en l’esdevenir de la nostra història i posa de relleu la 
tasca dels ens locals i els seus representants, no  tasca dels ens locals i els seus representants, no  
només en temes locals, sinó també en temes de  només en temes locals, sinó també en temes de  

país, fa noranta anys i avui en dia.país, fa noranta anys i avui en dia.

Sabies que?
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El valor de les vares
En el moment de prendre possessió, l’alcalde o l’alcaldessa recull de mans del seu antecessor la En el moment de prendre possessió, l’alcalde o l’alcaldessa recull de mans del seu antecessor la 
vara que representa el poder municipal. És un símbol de l’autoritat dins el municipi i que s’utilitza vara que representa el poder municipal. És un símbol de l’autoritat dins el municipi i que s’utilitza 
cada quatre anys en la presa de possessió. Tot i que depèn de les tradicions de la població, l’alcalde cada quatre anys en la presa de possessió. Tot i que depèn de les tradicions de la població, l’alcalde 
o l’alcaldessa també llueix la vara en actes assenyalats, com ara a la festa major, a festivitats o l’alcaldessa també llueix la vara en actes assenyalats, com ara a la festa major, a festivitats 
destacades o en actes institucionals. destacades o en actes institucionals. 

Aquesta tradició ve de molt lluny ja que trobem «autoritats» Aquesta tradició ve de molt lluny ja que trobem «autoritats» 
a les societats antigues que porten a les mans una a les societats antigues que porten a les mans una 
vara, bastó o qualsevol estri similar. vara, bastó o qualsevol estri similar. 

Per simbolitzar el poder municipal, Per simbolitzar el poder municipal, 
els alcaldes i alcaldesses catalans els alcaldes i alcaldesses catalans 
han lluït la vara a diferents actes han lluït la vara a diferents actes 
col·lectius que han tingut lloc els col·lectius que han tingut lloc els 
darrers vuit anys: per anar al Palau darrers vuit anys: per anar al Palau 
de la Generalitat a reclamar la de la Generalitat a reclamar la 
celebració de la consulta del celebració de la consulta del 
9N de 2014 i el Referèndum de 9N de 2014 i el Referèndum de 
l’1O de 2017 i també per defensar l’1O de 2017 i també per defensar 
les nostres institucions i els seus les nostres institucions i els seus 
representants davant la repressió  representants davant la repressió  
de l’Estat espanyol. de l’Estat espanyol. 
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