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PRESIDENT
Josep M. Cervera
Alcalde del Port de la Selva

A

Teniu a les vostres mans l’informe de gestió corresponent a l’any 2020, un any marcat per 
la pandèmia mundial de la Covid-19 que ha afectat milions de persones arreu, milers a casa 
nostra. Per això voldria començar tenint un record per tots aquells que no l’han pogut supe-
rar i per les seves famílies. Igualment m’agradaria fer arribar el meu recolzament a tots els 
que encara avui estan afectats pel virus o les seves conseqüències socials i econòmiques. 
I també, fer un immens agraïment per tots els que ens han ajudat i ens ajuden a minimitzar 

els seus efectes entre els que es compten centenars d’electes d’aquest país.
El desembre de 2021 farà 10 anys que un grup d’alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores vam constituir l’Associació de Municipis per la Inde-

                        
Som una xarxa extensa, compromesa, activa i potent a favor del nostre país, de la nostra gent que treballem per millorar les condicions socials, 
polítiques i econòmiques que han de comportar la materialització d’un estat propi, autogestionat, emancipat i amb autonomia per decidir. 
Tal i com remarquen els estatuts de l’AMI, el nostre objectiu és la independència de Catalunya, l’assoliment de la República, i per aquest motiu 

                           
entitats, i sobretot, amb els nostres veïns i veïnes, avançant en un trajecte gens planer, com molt bé sabeu. 

                       
mediàtica que se’n va derivar, portant els nostres líders a la presó i a l’exili, a la persecució de milers de persones –també als ajuntaments i als 

                      
Enguany passaré el relleu com a president de l’AMI amb la certesa que hem estat remant amb força en tots els viatges en els quals se’ns ha volgut, 
però també amb la frustració de no haver arribat al port de destí i algun dubte sobre el rumb col·lectiu. 

                      
                          

en bona part pel lideratge dels nostres alcaldes, alcaldesses, regidores i regidors. Per això mateix, us dono les gràcies, alhora que us demano 
que mantingueu el vostre compromís amb la independència, que serà la millor eina per a la nostra ciutadania. Hem demostrat la capacitat de 
mobilitzar-nos, de manifestar-nos, de posicionar-nos amb una sola veu i això ens fa imparables. Siguem conscients del poder de les nostres va-
res i mantinguem-lo. Segur que val la pena. 

Visca Catalunya Lliure.
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ACTIVITAT INTERNA�
Reunions dels òrgans de govern�

Comitè Directiu a Sitges (Garraf)�

LʼAMI ha celebrat avui Consell Directiu al Saló dʼOr 
del Palau Maricel de Sitges, on�sʼhi ha presentat la 
proposta de pressupost pel 2020 i també sʼha 
preparat lʼAssemblea General que se celebrarà el 
pròxim mes de març a lʼEspluga de Francolí. També 
sʼha informat dʼuna campanya internacional que està 
preparant lʼAMI que té com a objectiu “posar un crit 
dʼalerta per lʼestat de la democràcia del nostre país”, 
i que es vol adreçar als alcaldes i alcaldesses de les 
principals ciutats del món. Sʼha acordat expressar el 
malestar de lʼentitat per no haver estat convidats a la 
taula de diàleg de partits i entitats, convocada pel 
president de la Generalitat, Quim Torra. Segons ha 
explicat el president de lʼAMI, Josep M. Cervera, 
“des de lʼAMI no entenem de cap manera com no es 
té en compte el municipalisme. Des de lʼ1 dʼoctubre 
hem passat de ser un actor principal a deixar de�

17 / Gener / 2020�

ser actor. Nosaltres no hem canviat dʼactitud i hi continuem 
essent. Per això no entenem que no seʼns hagi convidat en la 
taula de partits i entitats”.�
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Assemblea General a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
L’AMI ha celebrat avui l’Assemblea General al Teatre del Casal de l’Espluga de Francolí, que ha reunit a un centenar 
d’alcaldes i regidors de tot Catalunya. L’assemblea ha servit per aprovar el pressupost pel 2020, per valorar les 
campanyes promogudes per l’entitat i per tractar temes jurídics que afecten els càrrecs electes, ajuntaments i a la mateixa 
entitat. A banda dels alcaldes i regidors, hi han estat presents representants d’entitats i partits polítics, i la clausura ha 
anat a càrrec de la consellera de Presidència, Meritxell Budó. El president de l’AMI, Josep M. Cervera, ha intervingut en el 
tram final de l’assemblea, on ha apel·lat a la unitat: “El futur no el podem encarar amb les tensions i desconfiances que en 
aquests moments tenim en l’espai independentista; per això vull apel·lar a l’esperit de l’AMI, que sempre ens ha permès
teixir consensos més enllà dels nostres vincles territorials i polítics”.

6 / Març / 2020

Última reunió de la 
directiva de l’AMI

Els membres del 
Comitè directiu de 
l’AMI es van reunir 
just abans de 
l’Assemblea
General, on es van 
valorar les últimes
campanyes i visites 
institucionals de 
l’entitat.
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ACTIVITAT INTERNA
Canvis en la Comissió Executiva AMI 2020

COMISSIÓ
EXECUTIVA
Mercè Esteve
Vicepresidenta
Alcaldessa de Begues

COMISSIÓ
EXECUTIVA
Antoni Villas
Vocal
Alcalde de Juneda

Els canvis als òrgans de govern de l’AMI
han estat els següents:

• Mercè Esteve, alcaldessa de Begues, 
es converteix en vicepresidenta de 
l’AMI. Esteve ja formava part de la 
Comissió Executiva.

• Entrada d’Antoni Villas, alcalde de 
Juneda, a la Comissió Executiva de 
l’AMI com a vocal

• Entrada d’Elies Nova, alcalde de 
Llívia, al Consell Directiu de l’AMI com
a vocal

ENTRADES

CONSELL
DIRECTIU
Elies Nova
Vocal
Alcalde de Llívia
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern
La Covid-19 i la tasca dels alcaldes, tema central 
de la comissió executiva del mes d’abril

6 / Abril / 2020

La Comissió Executiva de l’AMI s’ha reunit aquesta tarda de forma 
telemàtica per tal de celebrar la sessió ordinària d’aquest mes. Entre 
altres temes, s’ha parlat de les accions dutes a terme per l’AMI arran
de la crisi de la COVID19, on els alcaldes han pogut explicar quina 
és la realitat que estan patint els seus municipis a través d’un cicle 
d’entrevistes, realitzades per la mateixa associació. També s’ha
donat compte del suport actiu a la campanya engegada per 
l’Assemblea Nacional Catalana, 1 Milió de Mascaretes.

El Consell Executiu de l’AMI, celebrat per videoconferència, ha 
acordat que farà arribar als ajuntaments una moció en defensa de 
l’espai públic, arran de la decisió del Tribunal Suprem (TS) de 
prohibir banderes que no siguin oficials als balcons dels
ajuntaments o al mateix espai públic. També s’ha aprovat engegar
una campanya de reconeixement al món local pel seu paper en la 
gestió de la Covid-19 durant aquests mesos amb un vídeo 
institucional que es podrà veure a les xarxes socials i a la web.

Moció per defensar l’espai públic davant la prohibició
de posar banderes als balcons dels ajuntaments

10 / Juny / 2020
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comitè Directiu al Port de la Selva (Alt Empordà) 28 / Juliol / 2020
L’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) va celebrar ahir el Consell Directiu al Port de 
la Selva (Alt Empordà), on es van tractar diversos 
temes d’actualitat. Per una banda, es va informar 
sobre la Diada 2020, que es va presentar fa uns
dies, i també es va passar compte de les accions
realitzades durant la pandèmia de la Covid-19, com
la seixantena d’entrevistes que es van fer a diversos 
alcaldes i alcaldesses de tot el país.
L’actualitat jurídica que afecta l’entitat, a causa de 
les darreres sentències judicials contra l’adhesió a 
l’AMI, van centrar bona part de la reunió. En aquest
sentit, el president de l’entitat, Josep M. Cervera, va 
dir que “el que hem estat fent fins ara ha estat
defensar-nos i el que tenim ganes de fer és passar a 
l’atac i qüestionar les actituds arbitràries de l’Estat
espanyol amb el món independentista”. Cervera va 
dir que des de l’entitat es recorrerà a la via judicial 
per “assenyalar” amb “les seves mateixes eines” les 
vulneracions de drets al món local.
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Comitè Directiu a Sant Salvador de Guardiola (Bages)

16 / Setembre / 2020

L’AMI ha celebrat avui Consell Directiu a Sant Salvador de Guardiola, 
on hi ha participat una quinzena d’alcaldes de forma presidencial i una 
dotzena telemàticament. La trobada ha servit per fer una valoració
positiva que el decret dels romanents de tresoreria dels ajuntaments
no hagi tirat endavant. Segons el president, Josep M. Cervera, “el que 
no pot fer l’Estat és usurpar l’autonomia municipal i determinar com, 
quan i en què ens hem de gastar els nostres diners”. La trobada

d’aquest matí també ha servit per fer una 
valoració de la Diada i començar a treballar per 
idear una proposta conjunta per la 
commemoració de l’1 d’Octubre. Alhora també 
s’ha presentat una nova campanya que es 
presentarà pròximament per posar en relleu el 
món municipal i la República i s’han tractat
temes d’actualitat jurídica que afecten alcaldes 
i alcaldesses però també a la mateixa entitat.
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ACTIVITAT INTERNA
Reunions dels òrgans de govern

Reunió del Comitè Directiu aprova dues campanyes

09 / Novembre / 2020

L’AMI va celebrar ahir reunió del Comitè Executiu mitjançant videoconferència, per 
tal de donar compliment a les mesures restrictives a causa de la Covid-19. En el 
transcurs de la trobada es van presentar dues campanyes que es tiraran endavant
durant les pròximes setmanes. La primera campanya ideada per l’entitat
sobiranista es tracta d’una petita guia, que es publicarà amb diferents números, i 
que té com a objectiu visualitzar la implicació del món local en la construcció de la

República Catalana. La segona
campanya neix de la 
col·laboració amb Òmnium
Cultural (ÒC) i la iniciativa 
‘Corona Ciao’: en aquest sentit
s’està treballant conjuntament
amb l’entitat per fer un buidatge
de tots els carrers, places i 
equipaments dels municipis de 
Catalunya que encara tenen el 
nom d’algun Borbó. L’objectiu no 
és cap altre que fer desaparèixer
aquests nomenclàtors i que els
ajuntaments els substitueixin per 
d’altres que creguin convenients. 
A la reunió del Comitè Executiu
també es va donar compte del 
suport de l’AMI a la campanya
de l’ANC de recollida de 
signatures pels represaliats
polítics.



CAMPANYES I ACTES PROPIS
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CAMPANYES PRÒPIES
Campanya Internacional ‘Catalonia Democracy in Danger’

Campanyes divulgatives del conflicte Catalunya-Espanya 07 / Febrer / 2020

Catalonia Democracy in Danger! i s’ha fet en català, castellà, anglès i francès. Spain, Talk
& Move! és el nom de la campanya de l’AEC adreçada als electes d’arreu de l’Estat.

L’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i 
l’Assemblea de Càrrecs
d’Electes (ACE) sumen 
esforços i han presentat a 
l’Ateneu Barcelonès
campanyes divulgatives sobre 
la situació del conflicte
Catalunya-Espanya per 
arribar als electes de tot
l’Estat i d’arreu del món, amb
l’objectiu de fer d’altaveu de 
què està passant a Catalunya 
i fer-los coneixedors de forma 
directa i personal. En aquest
sentit, han presentat dues
campanyes diferents, però
complementàries: la proposta
de l’AMI porta per nom



INFORME DE GESTIÓ 2020

CAMPANYES PRÒPIES
Campanya Internacional ‘Catalonia Democracy in Danger’

La campanya Catalonia Democracy In Danger, impulsada per 
l’AMI, té com a objectiu principal explicar la situació que es viu
a Catalunya, amb una clara intenció de denunciar la vulneració
de drets i llibertats dels polítics i el poble català. En aquest
sentit, la campanya vol despertar consciències arreu del món i 
per això es demana l’ajuda dels alcaldes internacionals.

Catalonia Democracy in Danger: OBJECTIU

Catalonia Democracy in Danger: CONTINGUT

La proposta es basa en un desplegable on s’hi pot veure un 
contingut molt esquemàtic i gràfic, on s’hi detallen tots els drets
que s’han vulnerat a Catalunya, indicant el tractat de referència. 
També s’hi explica la constant persecució política que han patit, 
en els darrers cinc anys, els polítics independentistes catalans i 
els ciutadans només per les seves idees i per defensar la 
República Catalana. També hi ha un detall-resum cronològic dels
darrers nou anys i, finalment, es pot fer un recorregut pel procés
català a través de diferents portades de mitjans internacionals.
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CAMPANYES PRÒPIES
Campanya Internacional ‘Catalonia Democracy in Danger’

El material s’ha fet arribar a les capitals de tots els
països, a les 100 ciutats més grans que no siguin
capital de país i a les ciutats importants de països
veïns o que tinguin un vincle especial amb
Catalunya. 

Alhora també s’ha ofert als ajuntaments catalans per 
tal que ho enviïn als seus municipis agermanats, que 
en total són 353 municipis, de 44 països diferents
dels 5 continents.

Catalonia Democracy in Danger: DIFUSIÓ
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CAMPANYES PRÒPIES
Romanents de tresoreria dels ajuntaments

L’AMI demana als alcaldes que es plantin i es neguin a 
donar els seus romanents de tresoreria a l’Estat

L’AMI va impulsar un manifest, que va fer arribar a tots
els alcaldes i alcaldesses de l’entitat, perquè es 
plantessin i se sumessin a la negativa de donar els seus
romanents a l’Estat espanyol, tal com contemplava la 
proposta d’Hisenda que va rebre el suport de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La 
iniciativa pretenia sumar el màxim d’alcaldes i 
ajuntaments per després fer arribar els manifests signats
a les màximes autoritats espanyoles i catalanes. 

En el manifest es va posar en relleu que la proposta
d’Hisenda era un “nou espoli a les finances dels
consistoris” i un “abús de poder” envers els ajuntaments, 
ja que no podran revertir els diners estalviats als seus
municipis en els veïns i veïnes, sobretot tenint en 
compte la situació de crisi social i econòmica a causa de 
la Covid-19, que ens està afectant de ple.

07 / Agost / 2020

El Govern espanyol va haver de fer marxa enrere a aquesta proposta, ja 
que no va poder prosperar en la votació del Reial Decret al Congrés dels
Diputats. Així mateix han suspès les regles fiscals pel 2020 i 2021 i les 
entitats locals podran disposar dels seus estalvis per despeses derivades
de la gestió de la Covid19 i inversions sostenibles, és a dir, que no generin
estructures de despesa per a altres exercicis.
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CAMPANYES PRÒPIES
Romanents de tresoreria dels ajuntaments

El govern espanyol ha anunciat que vol disposar del romanent dels
ajuntaments per cobrir la seva manca de liquiditat, fet que suposa un autèntic
espoli a les finances municipals i un abús del poder envers les corporacions
locals i els seus estalvis que, en definitiva, són dels veïns i veïnes dels pobles
de Catalunya. Des dels ajuntaments catalans diem NO a aquesta mesura que 
suposa un nou atac, deslleial i en clau política, envers l’autonomiamunicipal. 
Com a alcalde/alcaldessa manifesto que: 

1. Els estalvis del nostre ajuntament els revertirem al nostre municipi perquè
considerem que la gestió municipal s’ha de fer, única i exclusivament en clau
local, propera i en coneixement de les realitats i singularitats de cada població. 
Els diners del consistori han de revertir en benefici dels nostres veïns i veïnes i 
del teixit associatiu, empresarial i comercial que està patint una greu crisi
derivada de la pandèmia. 

2. No podem permetre que de forma reiterada i barroera l’Estat trepitgi altre
cop les competències municipals. Els ajuntaments som una administració
sobirana, emparada per la Carta Europea d’Autonomia Local i la Llei de bases 
de Règim Local i amb suficiència política i econòmica. Els alcaldes i 
alcaldesses hem sortit elegits perquè els ciutadans ens han fet confiança a 
partir dels nostres programes electorals i tenim el dret i l’obligació d’actuar
segons el que ens ha encarregat el poble. No estem disposats a fer de simples 
gestories de l’Estat Espanyol i limitar la nostra veu i posicionaments polítics. 

Manifest: Els nostres diners, als nostres pobles

3. Els municipis catalans no hem de fer de banc d’un estat
centralista, autoritari i fallit, amb molt poc respecte pels diners
públics, que en definitiva són de tots nosaltres, i que hem vist
com ha malgastat en infraestructures innecessàries, en rescats
a la banca, en armament o en mantenir una monarquia
corrompuda. 

4. El nostre model d’Estat posa l’accent en uns altres valors, 
en els valors d’una República social i Democràtica on la 
separació de poders sigui real i on es respectin les Llibertats i 
els Drets Fonamentals. Per aquest motiu reiterem el 
compromís polític per a assolir i fer possible el mandat de l’1 
d’octubre com l'única alternativa per desvincular-nos de l’Estat
Espanyol que representa la decadència política, econòmica i 
social. 

5. Ens plantem. Diem NO a l’intent del Govern Espanyol de 
quedar-se amb els diners del nostre municipi i li fem saber que 
l’Ajuntament de ……… no farà de creditor a l’Estat. Igualment
denunciem la manca de sensibilitat de l’Estat Espanyol envers
els alcaldes i alcaldesses i que aquesta mesura s’hagi pactat
única i exclusivament en clau política a través d’un vot
negociat amb els seus alcaldes-socis de la FEMP. 

6. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de 
Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, al 
President del Govern Espanyol, a la presidenta del Congrés, a 
la Presidenta del Senat i a l’AMI. 
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CAMPANYES PRÒPIES
Defensa de l’espai públic

L’AMI promou una campanya en defensa 
de l’espai públic

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
farà arribar en els pròxims dies als ajuntaments una 
moció en defensa de l’espai públic, arran de la decisió
del Tribunal Suprem (TS) de prohibir banderes que no 
siguin oficials als balcons dels ajuntaments o al mateix
espai públic, tal com ha passat amb l’Ajuntament de 
Santa Cruz de Tenerife. La reunió de la comissió
executiva de l’entitat que s’ha celebrat avui de forma 
telemàtica, ha decidit convertir el comunicat que es va 
fer públic la setmana passada en una moció, on s’hi fa 
una defensa aferrissada de l’autonomia local i la llibertat
d’expressió que novament es veuen amenaçades.
El Tribunal Suprem va dictar la setmana passada una 
sentència que anul·la l’acord del ple de l’Ajuntament de 
Santa Cruz de Tenerife del 30 de setembre de 2016 on
es reconeixia la bandera nacional de les Canàries com
un dels símbols del poble canari, i, al mateix temps, 
s’aprovava que s’hissés en un lloc destacat de l’edifici
de la mateixa casa consistorial.

10 / Juny / 2020
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CAMPANYES PRÒPIES
Defensa de l’espai públic

Acords de la moció:
1. Reiterem el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure
expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha 
de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals.

2. Demanem el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que 
ens són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions
que dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva
autonomia i, en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional. 

3. La prohibició i limitació de símbols legals però no oficials crea una confusió
deliberada i busca l’assimilació de legalitat a oficialitat quan en realitat no és
així. Per aquest motiu demanem que cessi aquesta ‘interessada limitació’ i que 
tots els símbols tinguin el seu lloc a l’espai públic com a única manera 
d’entendre la llibertat d’expressió i la democràcia, de les que en són garants
també els Ajuntaments. 

4. Fem una crida a tots els demòcrates perquè es sumin a aquesta defensa de 
l’espai públic per tal que sigui un reflex de la pluralitat i de l’exercici
responsable dels Drets Fonamentals i no un espai neutralitzat per l’estat a 
favor de símbols imposats. 

5. Comunicar els presents acords a l’AMI, a la Generalitat, al Parlament, al 
Congrés dels Diputats i a al Govern espanyol.
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CAMPANYES PRÒPIES
La Petita Guia

L’AMI edita una guia sobre la 
implicació del món local en la 
construcció de la República

17 / 12 / 2020

L’Associació de Municipis per la 
Independència ha engegat avui una nova 
campanya que té com a objectiu principal 
visualitzar la implicació del món local en la 
construcció de la República Catalana. Es 
tracta d’una petita guia que tindrà diversos 
números i de la que avui se’n presenta el 
primer, que porta per nom ‘El món local en la 
construcció de la República Catalana’. A 
partir d’un format de postals desplegables, 
aquesta guia s’enviarà a tots els ajuntaments 
de l’AMI per tal que en facin difusió a través 
dels canals que considerin apropiats i que la 
personalitzin si ho creuen oportú. En total se 
n’han fet 30.000 exemplars.
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CAMPANYES PRÒPIES
La Petita Guia

La guia està dividida en temes curts, fàcils de llegir i adreçats a un públic general, on hi trobem des de la implicació dels 
municipis en les tres votacions que hi ha hagut en els darrers anys: consultes populars, 9N o 1OCT, fins al valor de les 
vares dels alcaldes i alcaldesses, la rellevància dels balcons dels ajuntaments en la visualització de drets i llibertats, les 
mocions o la importància que tenen en la defensa de les llibertats, dels presos polítics i del sentiment nacional. La guia 
també està disponible en línia que es pot consultar al web de l’AMI (www.ami.cat).
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ENTREVISTES COVID-19
La crisi sanitària de la Covid-19 que va esclatar el mes de 
març va posar en evidència, més que mai, el paper 
cabdal dels ajuntaments i els seus alcaldes i alcaldesses 
a l’hora de gestionar una situació sense precedents. Per 
aquest motiu, l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) va iniciar un cicle d’entrevistes als 
alcaldes en paral·lel a com anava evolucionant la crisi 
sanitària cap a una crisi social i econòmica. Es van fer un 
total de 67 entrevistes al llarg de tres mesos, 32 a dones i 
35 a homes. Pel que fa a les demarcacions, 18 
corresponen a les comarques gironines, 17 a la 
demarcació de Barcelona i tant a Lleida com a Tarragona 
se’n van fer un total de 16.

La primera entrevista es va publicar el 24 de març a 
l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. Aleshores tota l'atenció 
estava centrada en el confinament i les mesures de 
seguretat i prevenció que s'havien de prendre. 

Els ajuntaments estaven al capdavant de la coordinació de les 
forces de seguretat o donant suport a les xarxes de voluntariat i 
entitats, entre altres coses. Més endavant la preocupació dels 
alcaldes i alcaldesses ja es va centrar en les conseqüències 
econòmiques, sobretot al comerç local i a l'hostaleria, i socials, 
amb un fort increment de les sol·licituds als serveis socials dels 
municipis. La darrera entrevista es va fer al president de l’AMI, 
Josep M. Cervera, coincidint amb la fi de l’estat d’alarma decretat 
pel Govern de l’Estat.

L'AMI també va realitzar un vídeo publicat a les xarxes socials i a 
la web de l'entitat, com un reconeixement al món local per la 
gestió que s’està fent de la crisi de la Covid-19, estant a primera 
línia en tot moment i al costat de tots els ciutadans. Sortir 
d'aquest malson no hauria estat possible sense tots els 
col·lectius als quals també es dedica el reconeixement, així com 
a la ciutadania, pel seu esforç durant el confinament. Per últim, el 
vídeo també vol ser un record per a totes les persones que s'ha 
emportat la Covid-19 i les que en pateixen les conseqüències.
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La Petita Guia

La guia està dividida en temes curts, fàcils de llegir i adreçats a un públic general, on hi trobem des de la implicació dels 
municipis en les tres votacions que hi ha hagut en els darrers anys: consultes populars, 9N o 1OCT, fins al valor de les 
vares dels alcaldes i alcaldesses, la rellevància dels balcons dels ajuntaments en la visualització de drets i llibertats, les 
mocions o la importància que tenen en la defensa de les llibertats, dels presos polítics i del sentiment nacional. La guia 
també està disponible en línia que es pot consultar al web de l’AMI (www.ami.cat).
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“En un poble tan petit, un veí cuida de l’altre, la gent es 
trucava i després em trucaven a mi per informar-me 
que tot estava bé, que hi havia un ingrés... de tot.” 
Mireia Burgés (Àger)

“En lloc de resignar-nos en la queixa, vam ser 
proactius i vam crear una xarxa de voluntariat. 
I així en tots els àmbits: enfront de la resignació, 
actitud proactiva i oportunitats.”
Sílvia Fernández (Agramunt)

“Soc un gran defensor de la gestió municipal, que 
és la més propera a les persones. Segons el meu 
criteri, el que hauria de canviar a partir d’aquesta 
crisi és que els ajuntaments haurien de gestionar la 
majoria dels recursos i inversions, per tant, caldria 
replantejar-se l’assumpció de competències que ara 
no es tenen.”
Joan Roig (Alcanar)

“En aquests moments s’ha vist que els municipis 
som molt importants, ja que som els que posem tots 
els mitjans per solucionar els problemes que van 
sorgint. Gràcies als municipis, hem pogut sortir 
abans i millor d’aquesta pandèmia.”
Jordi Gaseni (Ametlla de Mar)
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“L’augment de sol·licituds a serveis socials ha estat 
extraordinari. Un exemple: des de l’1 de gener al 13 
de març teníem 27 famílies usuàries d’un servei de 
tiquets d’alimentació que tenim a Amposta, i des del 

 de mar  fins al  d a ril  és a dir  en un mes de 
Covid-19, es van triplicar les sol·licituds de famílies 
que havíem d’atendre, arribant a les gairebé 90.”
Adam Tomàs (Amposta)

“A nivell de gestió és una llàstima que l’Estat ho hagi 
centralitzat tot. Si s’hagués fet una gestió de la crisi 
des de Catalunya, estic segur que hauria estat molt 
més eficient.
Jordi Ignasi Vidal (Balaguer)

“Fa 25 anys que soc alcalde i , sense cap mena dubte, 
aquesta és la situació més difícil i amb la que et sents 
més impotent, perquè des de l’Ajuntament pots actuar 
de forma reactiva però no depèn de l’ajuntament 
poder resoldre aquesta situació.”
Lluís Guinó (Besalú)

“Jo penso que estem molt acostumats a programar 
i planificar  per tant  ens aurem d acostumar a 
gestionar la incertesa.”
Agnès Ferré (Bisbal Penedès)
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“Les primeres setmanes van ser trepidants, no hi 
havia horaris ni caps de setmana. Els primers quatre 
caps de setmana no varen existir per a mi.”
Jordi Mir (Cabrera de Mar)

“Potser el que em preocupa més és el sotrac 
emocional que viurà tot el país quan tot això acabi. 
De la crisi econòmica ens en sortirem, n’estic segura, 
però a mi em fa patir molt l’emocional.”
Maite Viñals (Cabrils)

“Ens hem fet més forts com a poble. A Cadaqués hi 
ha una dita que diu ‘Nos amb nos’ i ara s’ha portat a 
terme perquè hem fet una gran xarxa, ens preocupem 
de la gent.”
Pia Seriñana (Cadaqués)

“La població a Corbera està envellida, i hi ha molts 
avis i àvies de més de 90 anys que van viure la Guerra 
Civil. Tot i que no poden evitar tenir por perquè veuen 
les notícies, hi ha dos fets diferencials que fan que una 
crisi així la vegin amb una perspectiva poc usual: no 
hi ha bombes i no es passa gana.”
Antonio Àlvarez (Corbera d’Ebre)

u  es podria millorar  a confian a en el 
món local. A vegades no se’ns ha facilitat tota 
la informació que requeríem per actuar amb la 
diligència necessària en una situació que posava en 
risc la vida de les persones.”
Josep M. Cervera (Port de la Selva)
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“Vam fer 25 rodes de premsa consecutives, no 
només per als mitjans, sinó sobretot per a la gent 
de la Conca d’Òdena, que es connectava cada dia 
en directe per conèixer les novetats. Amb aquesta 
política comunicativa don vem confian a a la gent  
perquè explicàvem el que passava sense dramatisme, 
sempre sota una màxima: ‘Esperàvem el millor però 
ens preparàvem per al pitjor.”
Marc Castells (Igualada)

“És important recordar que els serveis sanitaris a la 
Cerdanya els tenim limitats, poden atendre més gent 
en condicions normals, però no en una pandèmia. Per 
tant, demanem a la gent que no vingui a les segones 
residències.”
Elies Nova (Llívia)

“Res tornarà a ser igual. A part de canviar el model de 
treball, hi haurà un abans i un després. Hem de tenir 
molt clar que els que ens treuen de l’atzucac són els 
més propers i tots n´haurem de prendre consciència.”
Valentí Junyent (Manresa)

“Des de l’Ajuntament fem 200 trucades setmanals a 
gent gran que viu sola, portem àpats a domicili, hem 
creat una xarxa de voluntaris... La gent hi és i és 
responsable.”
Marc Solsona (Mollerussa)
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“Des del primer moment vam veure clar que la 
comunicació era rellevant per no generar alarma 
i crear la calma necessària. Així doncs, vam 
protocol·litzar molt bé les comunicacions.”
Ramon Vancells (Monistrol de Calders)

“Els alcaldes hauríem pogut participar de totes 
les decisions que s’han pres perquè la meva visió 
no tindrà res a veure amb la d’un alcalde d’una 
ciutat gran. El desconfinament per províncies és un 
despropòsit i això en una visió global no es veu.”
Gemma Orrit (Peramola)

“Sempre tenim tendència a pensar que a mi no em 
passarà, però a totes aquestes persones els vull dir 
que jo hagués pogut pensar el mateix. Però ho vaig 
agafar i hauria pogut encomanar-ho a persones del 
meu entorn, i no voldria per res que ho passessin com 
jo ho he passat.”
Imma Constans (Queralbs)

“Ha estat un repte per als alcaldes perquè es 
requereix una adaptació ràpida i urgent, cal 
coordinar-ho tot, liderar-ho i comunicar-ho tant 
al mateix personal de l’Ajuntament com als veïns i 
veïnes. Hem fet crides a la responsabilitat individual 
i col·lectiva i hem atès diferents tipologies de 
necessitats dels col·lectius.”
Jose M. Osuna (Ripollet)
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“Em fa patir molt la gent gran sola a casa seva amb 
poc contacte amb els altres i, evidentment, la situació 
de les residències. Per altra banda, em fa patir la 
situació econòmica molt dura que passaran molts 
ciutadans i com haurem de buscar fórmules per 
poder ajudar a tothom i que ningú es quedi pel camí.”
Aurora Carbonell (Sitges)

“Si tinguéssim injecció econòmica de l’Estat, podríem 
fer moltes més coses, perquè només els ajuntaments 
sabem quina és la necessitat i la realitat del nostre 
territori. L’engranatge d’un ajuntament és més ràpid 
i els diners són per ajudar les persones.”
Cristina Mundet (Vilobí d’ Onyar)
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

L’AMI es reuneix amb el Paer en Cap
de Lleida, Miquel Pueyo

El president de l’AMI, Josep M. Cervera i la 
vicepresidenta, Elisabeth Lizaso, s’han trobat
amb el paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, i el 
primer tinent d’alcalde, Toni Postius, en una 
visita on ha quedat palesa la confluència de 
plantejaments i objectius de país entre ambdós
ens, i s’han plantejat diverses vies de 
col·laboració conjunta. Entre altres aspectes, 
l’AMI ha presentat al govern municipal la 
campanya “Catalonia, democracy in danger” 
que la paeria subscriurà, fent servir el material 
gràfic de la campanya per donar a conèixer la 
situació que es viu al nostre país a alcaldes i 
alcaldesses de l’estranger, ja siguin agermanats
de la ciutat de Lleida o que mantinguin alguna 
relació amb l’alcaldia. Josep M. Cervera ha 
explicat que la visita s’emmarca dins la ronda de 
contactes que es fan després de la renovació

18 / Febrer / 2020

dels òrgans de govern de l’entitat i també ha afirmat que “treballarem
conjuntament, perquè la paeria comparteix majoritàriament la 
sensibilitat de l’AMI pel que fa als temes de país”. 
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL
L’AMI es reuneix amb el nou secretariat
Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana

L’AMI i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
han celebrat la primera reunió oficial des de 
l’elecció del nou Secretariat Nacional de 
l’Assemblea. Per part de l’AMI hi ha assistit el 
president, Josep M. Cervera, el vicepresident, 
Jordi Gaseni, i la coordinadora de l’entitat, Rosa 
M. Sanjaume, mentre que de l’Assemblea hi ha 
participat la presidenta, Elisenda Paluzie, el 
vicepresident, David Fernández, i el Coordinador 
de Comunicació, Adrià Alsina. Un dels temes que 
ha centrat la trobada ha estat la proposta
“d’espoli” dels romanents de tresoreria dels
ajuntaments per part de l’Estat espanyol. En 
aquest sentit l’AMI ha mostrat el seu malestar, 
que ha estat compartit per l’ANC. La bona 
sintonia entre les dues entitats continua després
d’anys treballant plegats amb un objectiu comú
com és el de fer realitat la República Catalana. 
També s’ha parlat de la Diada 2020, sobretot

30 / Juliol / 2020

tenint en compte que aquest any es farà de forma descentralitzada
en 60 municipis diferents de Catalunya, ja que es donarà un paper
destacat al mon municipal català.
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DIADA 2020
Presentació de la Diada 2020: 
“El deure de construir un futur millor. 
El dret a ser independents”

24 / Juliol / 2020

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), 
acompanyada d’Òmnium i l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI), ha 
presentat avui divendres la Diada Nacional de 
l’11 de Setembre. Aquest any la mobilització
serà virtual i física. “El deure de construir un 
futur millor. El dret a ser independents” és el 
lema que s’ha escollit. Pel que fa a la 
mobilització virtual, constarà d’un portal web 
on es podran crear vincles virtuals amb altres
persones, assemblees de base i blocs 
socials. Es tracta d’una iniciativa solidària, ja 
que els diners que se n’obtinguin aniran
destinats a fer front a l’emergència social i 
econòmica del país”. La mobilització física es 
farà davant d’edificis de l’administració estatal 
espanyola com Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), Oficines de l’Agència

Tributària i Oficines de la Seguretat Social. L’objectiu és denunciar la 
discriminació que pateix Catalunya i reivindicar la independència com
a únic mitjà per poder disposar de totes les eines necessàries per 
sortir d’aquesta crisi amb garanties i construir un futur millor. Aquesta
mobilització serà descentralitzada, a una seixantena de municipis, per 
evitar desplaçaments.



INFORME DE GESTIÓ 2020

DIADA 2020

Prop de 60.000 persones i 131 mobilitzacions a la manifestació d’una diada marcada per la pandèmia
La Diada Nacional ha estat marcada avui per la pandèmia de la Covid-19. Malgrat tot ha comptat amb un total de 131 
mobilitzacions arreu de Catalunya i amb una participació de gairebé 60.000 persones. La consigna d’aquesta Diada ha estat
‘necessitem disposar de les eines d’un estat independent per poder construir un futur millor’ i una vegada més ha estat
organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’AMI. Segons l’organització, ha sigut la mobilització més
important en temps de pandèmia de tot Europa. En els parlaments en l’acte central a Barcelona, el president de l’AMI, Josep 
M Cervera ha dit que malgrat que ha estat una Diada diferent per la pandèmia “l’actual situació, no pot ocultar la veritable
pandèmia que estem patint fa més de 300 anys a Catalunya i que no és cap altra que la nostra relació tòxica amb Espanya”.
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Espluga de Francolí

Barcelona Sant GregoriFlix

Barcelona
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Roda de Ter

Organyà

Altafulla Les Franqueses

Cervera
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La Ràpita Sant Julià de Ramis Masquefa
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Cardona

Mollerussa

Teià

Caldes de Malavella
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REPÚBLICA CATALANA�
29 / Febrer / 2020�

El món local participa a Perpinyà en lʼacte “La República al centre del món”�
Alcaldes i regidors dʼarreu de Catalunya van participar dissabte a lʼacte “Tothom a Perpinyà. La República al centre del món”, 
organitzat pel Consell per la República i que va reunir prop de 200.000 persones al municipi de la Catalunya Nord. El món 
local va voler acompanyar, una vegada més, el president a lʼexili, Carles Puigdemont, i els eurodiputats Toni Comín i Clara 
Ponsatí en el seu retorn a terra catalana. El president de lʼAMI, Josep M. Cervera, va participar en tots els actes institucionals 
previs a la concentració, entre ells la recepció que va fer lʼalcalde de Perpinyà a Puigdemont, Comín i Ponsatí. Lʼacte central 
es va fer al Parc dʼExposicions de Perpinyà, recinte que es va haver de tancar sense que hi pogués entrar tothom, a causa de 
lʼafluència de persones. A banda del president i consellers a lʼexili, també es van poder escoltar els missatges del 
vicepresident i eurodiputat, Oriol Junqueras, així com de la resta de presos polítics i exiliats.�
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REPÚBLICA CATALANA 09 / Octubre / 2020

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) s’ha
adherit a la convocatòria de protesta contra la visita del rei
espanyol Felip VI a Barcelona, que s’ha organitzat des de 
diverses entitats. La protesta ha tingut lloc a l’Estació de França
aquest mateix matí. En representació de l’AMI hi ha assistit el 
vicepresident, Jordi Gaseni, i Tònia Vila, membre de la comissió
executiva de l’entitat. Segons ha afirmat Gaseni, “des dels
municipis tenim molt clar que el nostre model de país és la 
República, i així ho defensem des dels plens municipals dels
nostres ajuntaments”. El vicepresident de l’AMI també ha 
recordat els cassos judicials que tenen alguns ajuntaments a 
causa de mostrar el seu rebuig a la corona espanyola. Gaseni ha 
acabat el seu parlament dient que “a la monarquia ni la volem, ni 
ens fa falta i ni la necessitem”.

L’AMI participa en la protesta contra la visita del 
rei Felip VI a Barcelona
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS
Inhabilitació de la JEC a Torra i Junqueras

04 / 01 / 2020

El municipalisme català rebutja i condemna la 
inhabilitació per part de la JEC del president
Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) expressen el seu total rebuig i la condemna
més enèrgica a les decisions de la Junta Electoral 
Central (JEC) d’inhabilitar al president de la 
Generalitat, Quim Torra, i l’eurodiputat Oriol 
Junqueras, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea. El president de l’AMI, 
Josep Maria Cervera, ha valorat el nou atac a les 
institucions catalanes de la JEC dient que “només ens
confirma que Europa i la democràcia comença als
Pirineus” i que ha tornat a deixar clar que “la 
democràcia només la retrobarem amb la 
independència”. El president de l’ACM, Lluís Soler, 
assegura que l’Estat espanyol continua amb la via
repressiva i vol imposar a cop de sentències qui ha

de governar les institucions catalanes: “No es pot acceptar que 
un òrgan administratiu de l’Estat passi per sobre dels resultats de 
les urnes i del que el poble català va votar i els diputats al 
Parlament van decidir elegir com a president”. La presidenta de 
l’FMC, Olga Arnau, considera que la decisió de la JEC “és un 
atac a la democràcia” i es pregunta “perquè serveix votar si 
llavors no accepten els resultats electorals ni el president que 
s’investeix des del Parlament?”.

Oriol Duran
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS�
Inhabilitació de la JEC a Torra i Junqueras�

04 / 01 / 2020�

Alcaldes i alcaldesses donen suport al president Quim Torra, assistint al ple de la inhabilitació�

Avui desenes dʼalcaldes i alcaldesses 
de lʼAMI han estat presents al 
Parlament per seguir el ple 
extraordinari, amb motiu de la 
inhabilitació del president de la 
Generalitat, Quim Torra, per part de la 
Junta Electoral Central (JEC). Altres 
càrrecs electes del món municipal sʼhan 
concentrat també a lʼexterior del 
Parlament, per donar el seu suport a 
Torra. Entre altres accions, les entitats 
municipalistes han decidit presentar una 
moció als ajuntaments per mostrar el 
seu total rebuig i la condemna més 
enèrgica a la decisió de la JEC 
dʼinhabilitar al president, Quim Torra, i 
lʼeurodiputat Oriol Junqueras, malgrat la 
sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea.�
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS�
Defensa i suport dels drets dels eurodiputats catalans� 13 / 01 / 2020�

LʼAssociació de Municipis per la Independència 
ha participat avui a lʼacte “Tornem a omplir 
Estrasburg: Persistir és guanyar”, que tenia com 
a objectiu acompanyar i donar suport als 
eurodiputats catalans, Carles Puigdemont i Toni 
Comín, que assistien per primera vegada al ple 
del Parlament Europeu, i reivindicar el dret 
dʼOriol Junqueras a prendre la seva acta 
dʼeurodiputat i la seva sortida immediata de la 
presó. El president de lʼAMI, Josep M. Cervera, 
el vicepresident i alcalde de lʼAmetlla de Mar, 
Jordi Gaseni, i lʼalcaldessa de Vilobí dʼOnyar i 
membre de la directiva de lʼentitat, Cristina 
Mundet, han format part de la delegació 
dʼalcaldes de lʼentitat que sʼhan desplaçat fins a 
Estrasburg. Durant els parlaments, on també hi 
ha participat el president de la Generalitat, Quim 
Torra, el president de lʼAMI ha assegurat que “el 
nostre objectiu continua essent el mateix del�

Una delegació de lʼAMI a Estrasburg per 
donar suport a Puigdemont i Comín i 
defensar els drets de Junqueras�

primer dia: la materialització de la República catalana, una república 
que refermi Europa com a espai de llibertat, de justícia i de respecte 
dels drets polítics i fonamentals”.�
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS
Defensa dels drets de l’eurodiputat Oriol Junqueras

13 / 01 / 2020
L’AMI davant del TSJC per defensar els
drets de l’eurodiputat Oriol Junqueras

L’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) ha participat en la 
mobilització que s’ha fet aquest matí davant 
del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), a 
Barcelona, per defensar els drets de 
l’eurodiputat Oriol Junqueras, que avui hauria 
d’haver viatjat fins a Estrasburg per prendre 
l’acta d’eurodiputat que li correspon, però que 
una decisió de la JEC, ratificada pel Tribunal 
Suprem, ho ha impedit. El Secretari de l’AMI, 
Jordi Molinera, juntament amb altres alcaldes i 
alcaldesses, ha representat l’entitat. Segons 
ha dit, “avui des de l’AMI ens solidaritzem amb 
el vicepresident Oriol Junqueras, a qui li 
donem tot el suport. Esperem que tard o 
d’hora pugui fer com Puigdemont i Comín i 
exercir el seu càrrec d’eurodiputat”.
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS

15 / 06 / 2020

El món municipal acompanya els presos 
polítics a la comissió del 155 del Parlament

El món municipal és avui davant del Parlament El vicepresident
de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi 
Gaseni, acompanyat d’altres alcaldes i alcaldesses, han estat
avui davant del Parlament de Catalunya per acompanyar els
presos polítics catalans que avui han declarat a la comissió del 
155. 

Avui l’AMI, representada per Tònia Vila, membre de l’executiva de 
l’entitat, ha estat davant del TSJC per donar suport a la iniciativa 
d’Òmnium i exigir una vegada més la immediata llibertat dels presos 
polítics. Aquests dies el Tribunal Constitucional ha de decidir si 
allibera els presos polítics mentre resol els recursos d'empara contra 
la sentència del Suprem. Segons Vila, “el món local treballarà
incansablement, juntament amb les altres entitats independentistes, 
per l’alliberament dels nostres presos i preses polítiques”.

28 / 01 / 2020

L’AMI participa en l’acte per exigir la llibertat
immediata dels presos polítics
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS�

23 / 09 / 2020�

LʼAMI acompanya els exmembres de la Mesa del 
Parlament al TSJC on són jutjats per desobediència�
�

21 / 07 / 2020�

El president Quim Torra declara per la segona causa 
oberta per la pancarta del balcó de la Generalitat�
�

LʼAMI ha estat avui davant del TSJC per acompanyar els membres de 
la mesa del Parlament que va presidir Carme Forcadell, a declarar 
davant el judici que els jutja per desobediència. La vicepresidenta de 
lʼAMI, Mercè Esteve, ha estat lʼencarregada de representar lʼentitat. Els 
quatre exmembres de la Mesa del Parlament del 2017 Lluís Guinó, 
Anna Simó, Lluís Corominas i Ramona Barrufet, i de lʼexdiputada de la 
CUP Mireia Boya seʼls jutja per un delicte de desobediència, per haver 
impulsat les resolucions sobiranistes vinculades al procés i que havien 
estat suspeses pel Constitucional.�

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha tornat a declarar avui 
davant el TSJC, per la segona causa oberta del president per la 
pancarta penjada al balcó del Palau de la Generalitat, en aquest cas 
per una denúncia de lʼentitat Impulso Ciudadano. LʼAssociació de 
Municipis per la Independència (AMI), representada pel 
vicepresident, Jordi Gaseni, hi ha sigut per poder-li donar tot el suport 
del món municipal sobiranista.�
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS�
Inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra�
�

28 / 09 / 2020�

La decisió del Tribunal Suprem dʼinhabilitar el 
president de la Generalitat, Quim Torra, també ha de 
tenir resposta des del món local. En aquest sentit, 
LʼAssociació de Municipis per la Independència 
(AMI) ha convocat a tots els alcaldes i alcaldesses, i 
altres càrrecs electes, aquesta tarda a les 19h 
davant dels ajuntaments. Lʼobjectiu és que llegeixin 
la moció de rebuig que sʼha elaborat des de lʼentitat 
on es demana “el màxim respecte per les 
institucions catalanes i pels nostres representants, 
escollits democràticament”, i on també es recorda 
que la inhabilitació és conseqüència dʼuns fets que 
no constitueixen cap delicte i que estan emparats en 
la llibertat dʼexpressió. També sʼha demanat que la 
moció de rebuig a la sentència sigui aprovada pels 
ajuntaments catalans en el pròxim plenari municipal 
que celebrin. Per últim, també sʼha proposat que tots 
els ajuntaments pengin la mateixa pancarta que�

El TS inhabilita el president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra�

el president tenia al balcó de la Generalitat i que lʼha portat a la 
inhabilitació, en una sentència que des de lʼAMI es considera 
grotesca i desproporcionada “que deriva de la instrumentalització 
de diverses institucions de lʼEstat, com en aquest cas la Junta 
Electoral Central”.�
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS
Inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra
Els municipis mostren el rebuig a la inhabilitació del president Quim Torra

Argentona Deltebre Igualada

Torrefarrera Vilablareix Sant Miquel de Balenyà
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS
Inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra

Ripoll Corbins Sentmenat

Tortellà L’Espluga de Francolí Vic
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SUPORT PRESOS POLÍTICS I EXILIATS
Inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra

La Garriga

Altafulla

ManresaL’Ametlla de Mar
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TERCER ANIVERSARI 1-O
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TERCER ANIVERSARI DE Lʼ1-O�

LʼAMI participa en lʼacte de reivindicació de lʼ1 dʼOctubre amb entitats, associacions i partits�

  

LʼAssociació de Municipis per la Independència (AMI) ha participat avui en lʼacte organitzat per Òmnium Cultural per  
reivindicar el referèndum i denunciar la brutalitat policial i dels poders de lʼEstat, just el dia que es compleixen tres anys de la   
votació. Lʼacte ha comptat amb nombroses entitats, associacions, representants de partits així com el president, Quim Torra, 
per mostrar una imatge transversal del sobiranisme. Jordi Gaseni, alcalde de lʼAmetlla de Mar i vicepresident de lʼAMI, ha  
representat lʼentitat municipal en lʼacte que sʼha fet davant de lʼinstitut Pau Clarís de Barcelona. Gaseni ha dit que constatat  
que el compromís del món municipal amb la República Catalana és el mateix que el de lʼ1 dʼoctubre de 2017.�
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Repressió judicial contra el món local

La repressió judicial contra el món municipal el 2020

La repressió contra el món municipal sobiranista ha 
continuat aquest any. Encara hi ha alcaldes i alcaldesses 
amb causes obertes pel Referèndum de l’1 d’Octubre i 
s’han celebrat els dos primers judicis contra dos d’ells 
acusats de desobediència per haver permès la celebració 
de l’1-O: l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, que 
finalment ha estat absolta, i l’exalcalde d’Agramunt i actual 
conseller d’Acció Exterior de la Generalitat, Bernat Solé, 
qui està pendent de sentència.

Molts ajuntaments tenen també diverses causes obertes 
per diferents temes com haver exercit la sobirania fiscal o 
haver aprovat la moció contra el rei, o causes relacionades 
amb l’AMI: per pagar la quota o adherir-se a l’entitat, entre 
altres. En total, des de l’inici del procés independentista, 
s’han obert gairebé 600 causes judicials contra el món 
municipal.
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Repressió judicial contra el món local

Judici a l’alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan

17 / 11 / 2020 14 / 12 / 2020

Judici a l’exalcalde d’Agramunt, Bernat Solé

L’alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan es va convertir 
en la primera alcaldessa a arribar a judici per l’1-O. Es va 
celebrar al Jutjat Penal nº1 de Figueres i la fiscalia li 
demanava un any d’inhabilitació i una multa de 3.240 
euros. Un mes després la sentència va ser absolutòria.

L’actual conseller d’Acció Exterior va ser jutjat per 
desobediència per haver permès l’1-O al TSJC, on
fiscalia li demana un any i mig d’inhabilitació i una sanció
econòmica de 24.000 euros. De moment, el jutge encara 
no ha emès sentència.
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Repressió judicial contra el món local
Causes obertes contra el món municipal
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COMUNICACIÓ
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COMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI

T W I T E R
@AMI_cat
40.731 seguidors -865 respecte el 2019 (-2,12 %)

F A C E B O O K
@municipisindependencia
10.265 seguidors -26 respecte el 2019 (-0,25 %)

I N S TA G R A M
@municipisindependencia
1.317 seguidors +106 respecte el 2019 (+8,05 %)

T E L E G R A M
@municipisperlaindependencia
348 subscriptors -58 respecte el 2019 (-16,67 %)
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FACEBOOK: PERFIL SEGUIDORS
COMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI

Quina edat tenen?

D’on són i quin idioma parlen?
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FACEBOOK: VÍDEOS MÉS VISTOS
COMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI

1 2 3

4 5 6
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TWITTER: PERFIL SEGUIDORSCOMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI
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TWITTER: VÍDEOS MÉS VISTOSCOMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI

1 2 3 4

5 6 7 8
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INSTAGRAM: PERFIL SEGUIDORSCOMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI

Països

Ciutats

Edat

Sexe
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INSTAGRAM: TOP FOTOS I VIDEOSCOMUNICACIÓ
Xarxes Socials de l’AMI

1 2 3

1

FOTOS

VÍDEOS
2 3




