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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT



Fa just un any, ens reuníem a Tarragona per renovar la nostra entitat, per validar a l’Assemblea General anual el nou equip que havia
de liderar l’Associació de Municipis per la Independència els dos darrers anys de la legislatura 2019-2023.
En el moment d’assumir el càrrec de president vaig anunciar que, probablement, les circumstàncies a nivell de país, polítiques,
culturals i socials, estaven canviant. Començàvem a veure la llum després de la sacsejada de la pandèmia, els presos polítics havien
sortit de la presó, teníem nou govern i Parlament i, per tant, podíem albirar una certa estabilitat després d’uns anys convulsos.
 
Com tots sabeu, però, no ha estat així. Al llarg d’aquest any, hem patit un atac ferotge a la nostra llengua, una llengua minoritària que
mereix tota la protecció d’estaments i de la societat per mantenir-la viva, forta i fer-la créixer. També hem sabut que ens han espiat,
que les clavegueres de l’estat s’han endinsat als nostres mòbils i que el #Catalangate ha posat al descobert com un estat sense cap
mena d’escrúpols i de valor democràtic ens tracta sense cap impediment com a ciutadans de segona, sense drets ni protecció. Un any
complicat amb l’inici d’una guerra a les portes d’Europa que ha comportat un augment dels preus del carburant, que han repercutit en
tota l’economia de mercat, i que ha posat les persones més vulnerables encara en una situació de més fragilitat.

 
Malgrat això, l’AMI, amb el nou equip que estem al capdavant dels òrgans de govern, ens hem posat com a objectiu mantenir viva la flama de l’independentisme
municipal, una autèntica fortalesa per a tot el moviment que treballa, dia a dia, per veure el nostre país lliure en un futur no gaire llunyà. Hem acabat l’any 2021
complint 10 anys i hem aprofitat l’ocasió per tornar al territori, per parlar amb alcaldes i alcaldesses que des de les seves perspectives locals aporten un valor
molt gran a la nostra associació. Amb l’exposició 10 anys de l’AMI: independentisme, la força del món local estem recorrent Catalunya per reforçar, enfortir i
renovar la confiança en els nostres pobles i ciutats a través de tots vosaltres: els electes que els representeu. 

L’any vinent serà, altre cop, d’eleccions municipals i hem de fer el possible perquè el vot independentista torni a ser majoritari. No podem perdre ni un sol
municipi amb majoria independentista i no podem permetre que el desànim i l’esgotament caiguin al recompte de l’abstenció. Hi posarem tota la il·lusió, les
ganes i la força perquè això sigui així i compto amb tots vosaltres perquè feu aquesta feina en xarxa que tan bé sabeu fer amb els vostres veïns i veïnes. Perquè
els consistoris que es constitueixen el juny de 2023 han de tornar a tenir la majoria que vol i està disposada a materialitzar la República. 

Visca Catalunya Lliure. 

Jordi Gaseni Blanch 
Alcalde de l’Ametlla de Mar i president de l’AMI



ACTIVITAT INTERNA



Reunió del Consell Directiu

L’Associació de Municipis per la Independència celebra la primera reunió del Consell Directiu en línia, a
causa de les restriccions per la covid-19. Durant la reunió, es valoren les darreres campanyes de l’entitat i
es presenta l'informe de gestió de l'any 2020. També es consensua el calendari anual i es debaten  les
propostes de campanyes i l'actualitat jurídica i econòmica de l'AMI.

27/01



Reunió de la Comissió Executiva

La primera Comissió Executiva de l'any també es fa de forma telemàtica i permet començar a concretar
les línies estratègiques de l'entitat per a l'any 2021, així com la definició de les diverses iniciatives, les
properes campanyes i les accions a desenvolupar en relació amb l'actualitat jurídica de l'entitat.

31/03



17/05
Reunió del Consell Directiu

El Consell Directiu celebra la darrera reunió abans de la celebració de l'assemblea de l'entitat.  
S'hi destaca la satisfacció per l'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya de
formar govern a la Generalitat de Catalunya i la "importància de mantenir l’essència
independentista a la Generalitat i el treball conjunt per fer efectiva la República Catalana".



04/06

Assemblea general de socis

L'Assemblea General de l'AMI, celebrada el 4 de juny al Teatre Metropol de Tarragona, escull Jordi Gaseni (ER) com a nou president, que pren el
relleu a l’alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera (Junts), el qual ha presidit l’AMI en els tres darrers anys. El canvi de presidència
forma part de l’acord establert l’any 2019 que contemplava la partició del mandat entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Per primer
cop, i després de deu anys de la creació de l’entitat, un alcalde d’ERC presideix l’AMI. 

L’assemblea ha reunit més d’un centenar d’alcaldes al Teatre Metropol i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pere
Aragonès, i de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, així com amb la intervenció en vídeo del president a l’exili, Carles Puigdemont. Hi han
assistit nombrosos representants del món polític i d’entitats com ara l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Súmate, l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, entre d’altres.
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BARBERÀ

GARRAF GARRIGUES
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Elisabet Lizaso,
Camarasa

Anna Erra,
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Sanaüja

VALLÈS ORIENTAL
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les Franqueses 
del Vallès (regidora)

SELVA



11/06
Reunió de la Comissió Executiva

Es tracta de la primera reunió celebrada després de la renovació dels càrrecs a l'assemblea

general, que va tenir lloc el 4 de juny a Tarragona. El president de l'AMI, Jordi Gaseni, exposa

als nous membres els diversos temes d'actualitat relacionats amb l'entitat i les accions

previstes per als propers mesos.



02/07
Reunió de la Comissió Executiva

Es tracta de la primera reunió en situació postpandèmia. Se celebra en format híbrid: de manera presencial a

Fornells de la Selva i online. S'hi tracten diversos temes d'actualitat de l'entitat, es dona compte de l'agenda

institucional i s'actualitzen la situació econòmica i l'actualitat jurídica.



07/10
Reunió del Consell Directiu

La reunió del Consell Directiu, en format híbrid (presencial i online), aprova el logotip del

10è aniversari de l'AMI i s'hi debaten propostes diverses per a aquesta celebració. També es

fa una valoració tant dels actes de la Diada Nacional de Catalunya com de les accions

reivindicatives amb motiu del 4t aniversari de l'1 d'octubre.



Reunions de la Comissió Executiva

2/11

La Comissió Executiva tracta diversos temes relacionats amb el 10è aniversari. Així mateix, s'hi dona compte de l'agenda

institucional dels darrers mesos i s'actualitza la informació jurídica relacionada amb diversos alcaldes i alcaldesses amb

casos pendents amb la justícia.

24/11



14/12

La Comissió Executiva es reuneix a la seva seu, a Vic, coincidint amb 

 el 10è aniversari de la creació de l'AMI. 

Reunió de la Comissió Executiva



ACTIVITAT INSTITUCIONAL



15/04

Trobada amb la nova junta directiva de Súmate

El president de l'AMI, Josep M Cervera, i el vicepresident primer, Jordi Gaseni, es

reuneixen, de forma telemàtica, amb el president de Súmate, Manuel Bueno; el

vicepresident, Rafael Sánchez i el secretari d’acció territorial i tresorer de l’entitat,

Jordi Céspedes, representants de la nova junta directiva. La renovació que es va

produir a l’assemblea de l’entitat, celebrada el 4 d’abril passat.

Es tracta del primer contacte entre
les dues entitats després del canvi de
president i de junta. Súmate i l’AMI
sempre han col·laborat conjuntament
i han compartit objectius en el camí
cap a la independència de Catalunya.
Ambdues entitats s’han emplaçat a
continuar treballant plegades, de
forma transversal i destacant la
importància del món local i el territori
en el camí cap a la República catalana.



15/07

Trobada amb el president de la Generalitat de Catalunya

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, acompanyat de la vicepresidenta primera, Sònia Gràcia, la vocal Cristina Mundet i el

vocal Antoni Villas, és rebut al Palau de la Generalitat pel president del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de la

Presidència, Laura Vilagrà. Es tracta de la primera trobada institucional amb el president de la Generalitat després del

nomenament de la nova executiva de l’AMI. En paraules de Jordi Gaseni, la reunió ha servit per "oferir-nos i fer que l’AMI,

la Generalitat i la resta d’actors de l'idependentisme treballin conjuntament per assolir els nostres objectius, com són

l’amnistia i l’autodeterminació". També s'hi han tractat altres temes i s'ha incidit especialment en la preocupació dels

alcaldes i alcaldesses per l’actual crisi sanitària provocada per la covid19.



19/07

Trobada amb l'ANC

L’AMI i l’ANC es troben per tal de treballar conjuntament en els àmbits
que atenyen als objectius comuns d’ambdues entitats i per seguir
sumant esforços a fi d'assolir la independència de Catalunya. 

La reunió forma part de la ronda de trobades institucionals
de la nova executiva de l’AMI, després de l’assemblea
general de l’entitat, celebrada a Tarragona.

Per part de l’ANC, hi assisteixen la presidenta, Elisenda
Paluzie; la responsable de territori, Esther Güell; el
responsable de «Fem república», Aleix Andreu, i el
responsable d’incidència política, Martí Claret.

Per part de l’AMI, hi assisteixen el president, Jordi Gaseni;
la vicepresidenta primera, Sònia Gràcia; el vicepresident
tercer, Jordi Molinera; el vocal Antoni Villas, i la vocal
Cristina Mundet.



20/07 08/09

Reunions amb les 4 diputacions

Diputació de Tarragona
El president de l'AMI, Jordi Gaseni, i el vicepresident tercer, Jordi
Molinera, es reuneixen amb la presidenta de la Diputació, Noemí
Llauradó. La Diputació de Tarragona forma part de l’AMI des de
l’octubre de 2015.
.

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, la tresorera, Elisabet Lizaso, el
vocal Antoni Villas, es reuneixen amb el president de la Diputació,
Joan Talarn, el vicepresident, Jordi Latorre, i la diputada Mercè
Carulla. La Diputació de Lleida forma part de l’AMI des del febrer
de 2013.

Diputació de Lleida



30/09 16/12

Reunions amb les 4 diputacions

Diputació de Girona
El president de l'AMI, Jordi Gaseni; la vicepresidenta primera,
Sònia Gràcia, i la vocal Cristina Mundet, es reuneixen amb el
president de la Diputació, Miquel Nogué. La Diputació de Girona
forma part de l’AMI des de l’any 2013.
. 

La trobada amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria
Marín, clou la ronda de trobades amb les diputacions. A la trobada
hi han assistit el president de l’AMI, Jordi Gaseni, i el secretari de
l’entitat, Isidre Sierra. La Diputació de Barcelona es va adherir a
l’AMI l’any 2015.

Diputació de Barcelona



14/10

Trobada amb la presidenta del Parlament de Catalunya

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, acompanyat de la vicepresidenta primera, Sònia Gràcia; el vicepresident tercer, Jordi
Molinera; el vocal Antoni Villas, la vocal Tònia Vila, i la vocal Sònia Tena, són rebuts al Parlament de Catalunya per la

presidenta de la cambra, Laura Borràs. Es tracta de la primera trobada institucional amb la presidenta del Parlament després

del nomenament de la nova executiva de l’AMI, escollida a l’assemblea general celebrada a Tarragona el 4 de juny.



CAMPANYES I ACTES PROPIS



CAMPANYA PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA 9-14/02

L'AMI promou una campanya per demanar que la gent no es quedi a casa i vagi a votar amb

motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. La campanya, amb format vídeo i difosa per

xarxes socials, fa una crida a votar. Així mateix, es demana a tots els alcaldes i alcaldesses

adherits que en facin difusió.



08/03

CAMPANYA DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA

L'AMI promou una campanya de xarxes socials amb motiu del Dia de la Dona, que cada vegada està més present al

capdavant de les alcaldies dels pobles i ciutats, tot i que encara estem lluny de la plena igualtat. En paraules de les

alcaldesses que hi han participat, cal fer molta pedagogia per trencar estereotips, incidir en la formació i l'educació,

lluitar per fugir d'actituds preconcebudes i continuar creixent en nombre d'alcaldies per aportar la visió de les dones i

visualitzar la importància de la igualtat a la presa de decisions que defugi la mirada de gènere masculí, que s'ha

imposat al llarg de tota la història, també dels ajuntaments.



08/03

CAMPANYA DEL DIA DE LA DONA

Aquesta campanya ha estat representada per: 

            Elisabet Lizaso, alcaldessa de Camarasa (Noguera)

            Anna Erra, alcaldessa de Vic (Osona)

            Mercè Esteve, alcaldessa de Begues (Baix Llobregat)

            Cristina Mundet, alcaldessa de Vilobí d'Onyar (Selva)



06/10

COMUNICAT CONJUNT ENTRE L’ACM, MICROPOBLES I AMI
SOBRE LES TARIFES ELÈCTRIQUES

Les entitats municipalistes de Catalunya -Associació Catalana de Municipis
(ACM),  Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) i Associació de
Municipis per la Independència (AMI) -, davant l’augment continuat de les tarifes
elèctriques, promouen una moció conjunta per denunciar la manca de control
sobre el preu de l’electricitat, que posa de manifest la manca de sobirania
energètica causada per deixar només en mans del sector privat aquest servei
estructural per a la nostra societat.

La moció explica que els més afectats per aquesta situació són les persones i les
famílies més vulnerables i que les administracions locals no tenen les eines
adequades per fer front ni a la situació de preeminència de les empreses
elèctriques ni a les conseqüències socials que això provoca. Es demana doncs 
l'impuls a un nou model energètic propi, basat en les energies renovables, amb la
concertació territorial, l’autoconsum i la participació de la ciutadania i les
administracions públiques en la titularitat i la gestió d’aquest model.



ACCIONS DE PROTESTA CONTRA L'AUGMENT DE LES TARIFES
ELÈCTRIQUES

08/10
La moció també dona suport a les accions de protesta
convocades per al 8 d'octubre, en què participa la vocal Tònia
Vila en representació de l'AMI. L'acció, duta a terme a
Barcelona, compta amb la participació de diverses entitats i
partits polítics.

Al vespre, molts municipis se sumen a l'apagada elèctrica des
dels consistoris contra l'augment de les tarifes elèctriques i en
fan difusió a les xarxes socials.



MOCIONS

L’AMI proposa als ajuntaments presentar una moció per donar suport a l’amnistia de les preses i
presos polítics, el retorn dels exiliats i exiliades i la fi de totes les causes obertes contra
l’independentisme. La moció també demana declarar que «el lliure exercici dels drets polítics no
pot tenir com a resposta la via de la justícia penal», tal com ha passat fins ara, i que «la llibertat
d’expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l’elecció de
representants o per l’expressió directa d’una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i
essencials d’una societat democràtica». En un altre acord, també es demana la immediata
posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les
persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part.

De suport a l'amnistia                 04/02/2021

L’AMI ha impulsat una moció de suport al cantant i poeta Pablo Hasél, empresonat acusat
d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a les institucions de l’Estat, arran
de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter entre 2014 i 2016. 

La moció vol denunciar, un cop més, les sentències polítiques dels tribunals espanyols, que
posen en dubte les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders, que ha de ser un
dels pilars de tota democràcia. També pretén promoure una modificació del Codi Penal on es
despenalitzin aquest tipus de delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de
sancionar-la.

De suport a Pablo Hasél                  18/02/2021

amnistia
 



MOCIONS

Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga tots els centres
educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà, l’AMI proposa a tots els ajuntaments catalans donar suport al
manifest de la plataforma unitària Somescola, així a les diferents iniciatives que sorgeixin per defensar el model d’escola catalana i a
la llengua del nostre país. 

Model d'escola i llengua catalana                30/11/2021

 



14/12

PRESENTACIÓ DELS ACTES DELS 10 ANYS

L’AMI presenta els actes i activitats previstos per
commemorar els 10 anys a Vic, ciutat on va tenir lloc
l’Assemblea constituent, i ha anunciat que el 2022 se
celebrarà un acte institucional, es presentarà una exposició
commemorativa i es farà una trobada entre tots els
presidents que ha tingut l’entitat.

Gaseni, acompanyat pel vicepresident Jordi Molinera i els
vocals Antoni Villas i Tònia Vila, ha explicat el recorregut
de l'AMI des de la seva creació, però també ha fet una
projecció cap al futur, «una etapa on volem que les
sobiranies locals siguin clau en la transició cap a la
República Catalana» i «continuem treballant de forma
transversal amb la col·laboració i la força que ens dona el
món local català independentista».



ASSISTÈNCIA A ACTES



28/02

12/03

Acte: Constitució del Parlament de Catalunya,
sorgit de les eleccions del 14 de febrer.
Organitza: Parlament de Catalunya.
Lloc: Parlament de Catalunya. Barcelona

21/02

Acte: Acte per demanar unitat als partits
després de les eleccions al Parlament de
Catalunya.
Organitza: Òmnium Cultural.
Lloc: Museu Marítim de Barcelona.

Acte: Acte «Govern independentista ara! Per
la urgència social i nacional».
Organitza: Assemblea Nacional Catalana.
Lloc: Plaça de Catalunya. Barcelona.

Acte: «Places per l'Amnistia».
Organitza: Assemblea Nacional Catalana.
Lloc: Col·legi de Periodistes de Barcelona.

11/03

12/05

Acte: «Fem-nos lliures».
Organitza: Òmnium Cultural.
Lloc: La Farga. Hospitalet de Llobregat

Acte: Acte de suport a les més de 300
persones represaliades del procés.
Organitza: Diverses entitats.
Lloc: Figueres.

22/05



27/05

Acte: Acte Debat Constituent.
Organitza: Debat Constituent.
Lloc: Institut d'Estudis Catalans. Barcelona

30/05

Acte: Assemblea General de l'ANC.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana.
Lloc: Cornellà de Llobregat.

16/07

Acte: 60 aniversari d'Òmnium Cultural.
Organitza: Òmnium Cultural.
Lloc: Elna, Catalunya Nord.

10/09

Acte: Lliurament de la Medalla d'Honor del
Parlament de Catalunya.
Organitza: Parlament de Catalunya.
Lloc: Parlament de Catalunya. Barcelona

11/09

Acte: Acte institucional de la Diada Nacional
de Catalunya.
Organitza: Generalitat de Catalunya i
Parlament de Catalunya.
Lloc: Montjuïc. Barcelona.

Acte: Acte de protesta per la visita del rei
Felip VI.
Organitza: Òmnium Cultural.
Lloc: Barcelona.

30/09



01/10

Acte: Commemoració de l'1 d'octubre.
Organitza: Òmnium Cultural.
Lloc: Escola Ramon Llull. Barcelona.

09/10

Acte: Diada del País Valencià.
Lloc: València.

16/10

Acte: 40è aniversari de l'Associació Catalana
de Municipis.
Organitza: Associació Catalana de Municipis.
Lloc: Vic.

22/10

Acte: Cloenda de la campanya per defensar
les partides de cooperació en els
pressupostos dels governs municipals.
Organitza: Fons Català de Cooperació al
Cesenvolupament.
Lloc: Barcelona.

Acte: Entrevista al president de la Generalitat,
Pere Aragonès, al programa Fora de plató.
Organitza: Televisió espanyola.
Lloc: Barcelona.

29/11 18/12

Acte: Mobilització arran de la sentència que
obliga a impartir el 25 % de castellà a les
escoles.
Organitza: Somescola
Lloc: Barcelona



19/12
0

Acte: Participació a la Marató de TV3.
Organitza: Televisió de Catalunya.
Lloc: Port de Tarragona.



DIADA 2021 I 1 D'OCTUBRE
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L'AMI també participa a les diverses rodes de premsa dels actes i les mobilitzacions de la Diada Nacional de Catalunya.  L'AMI fa
una crida als alcaldes i alcaldesses a participar a les mobilitzacions i posa de manifest la importància del món local en la
construcció de la república i el paper imprescindible i actiu que hi té «des del poble més petit fins a la ciutat més gran; un sentit de
país en tota la seva extensió». Gaseni fa una crida a la mobilització massiva del món local a la Diada perquè «volem que ens sentin
al món, un cop més, que coneguin la repressió i la manca de llibertats que viu el nostre país».

RODES DE PREMSA 11-S



11/09

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Sota el lema «Lluitem i guanyem la independència», la manifestació organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana, amb el suport d’Òmnium
Cultural i l’AMI, ha estat un èxit de participació i ha demostrat la força de l’independentisme. La manifestació s’ha iniciat a la Plaça d'Urquinaona
i ha finalitzat a l’estació de França, on s’han dut a terme l’acte central i els parlaments.

Durant els parlaments, el president de l’AMI, Jordi Gaseni, ha explicat que «volem volar sols, hi tenim tot el dret» i que «
ens hem de moure tots i totes a la vegada: entitats de la societat civil, partits, món municipal, empreses; tots a l'una». Gaseni també ha declarat
que «l’Estat espanyol voldria tenir-nos adormits i que ens oblidéssim de tots aquests anys de lluita. Hem de redissenyar el present i els dies que
vindran; no hi ha cap altra forma de fer la Independència que des de la unitat civil i l’entesa política».
.





01/10

1 D'OCTUBRE - ACTE A ILLA

Amb motiu del quart aniversari de l’1 d’octubre, en què va tenir lloc el referèndum sobre la independència de Catalunya, l’Assemblea
Nacional Catalana ha organitzat un seguit d’actes i marxes que es van dur a terme al llarg dels dies 1, 2 i 3 d’octubre. L’acte central ha
tingut lloc a Illa (Rosselló, França) i ha estat organitzt en col·laboració amb Òmnium Cultural i l’AMI. L’acte ha aplegat també alcaldes i
alcaldesses de la Catalunya Nord i representants de les institucions i la societat civil catalana, així com testimonis de persones de la
Catalunya Nord que van contribuir que l’1 d’octubre es convertís en una realitat. 
El president de l’AMI, Jordi Gaseni, ha explicat que «volem ser un estat independent. L’1 d’octubre ens vam proposar votar, i ho vam fer,
contra totes les circumstàncies i contra un estat ferotge que va intentar aturar-nos amb la violència. Tenim molt present el mandat de les
urnes. Des de l’AMI ens proposem mantenir la flama encesa dels nostres objectius intactes, lluitant, treballant per l’amnistia, i per fer
visible la nostra causa arreu del món, units i organitzats. Volem la independència i lluitarem!». L'AMI també ha difós un manifest que s'ha
llegit àmpliament a les places de pobles i ciutats que han dut a terme actes i concentracions per recordar aquest dia.



02/10

2 D'OCTUBRE - MARXES PER LA LLIBERTAT

El món municipal independentista és àmpliament representat a les marxes per la llibertat organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana, amb
el suport d'Òmnium Cultural i de l'AMI. A la marxa Nord, que ha començat al matí a Sant Julià de Ramis i ha finalitzat a Aiguaviva, hi han
participat la vicepresidenta primera, Sònia Gràcia, i la vocal Cristina Mundet. La marxa de Ponent ha començat a la franja de Ponent i ha
caminat fins a Lleida, on s'ha dut a terme un acte central amb la participació de la tresorera de l'AMI, Elisabet Lizaso. Finalment, la marxa
Centre, de Vinaròs a la Ràpita, ha comptat amb la participació del president de l'AMI, Jordi Gaseni.



02/10

2 D'OCTUBRE- ACTES

A Lleida, un cop finalitzada la marxa, la tresorera de l'AMI, Elisabet Lizaso, ha participat a l'acte de cloenda i explica que «L'AMI
representa tots els ajuntaments que mantenim el compromís de llibertat; farem tot el que sigui possible. Malgrat les diferències, 
 tots els ajuntaments de l'AMI, tenim una cosa en comú: l'anhel de llibertat».
A la Ràpita, el president de l'AMI, Jordi Gaseni, intervé a l'acte de cloenda de la marxa, on participen la presidenta de l'ANC,
Elisenda Paluzie, diverses personalitats i entitats, com ara Josep Caparrós, alcalde de la Ràpita, Toni Infante, expresident de
Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir al País Valencià, i representants d'Òmnium Cultural i d'Acció Cultural del País Valencià.



SUPORT A LES PERSONES REPRESALIADES,
ALS PRESOS POLÍTICS I EXILIATS,

I JUDICIALITZACIÓ DE LA CAUSA CATALANA



21/01

Suport al conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de
la Generalitat de Catalunya, Bernat Solé

El món local català independentista mostra el seu

desacord amb la sentència del TSJC que inhabilita i multa

el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i

Transparència, Bernat Solé.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna a

un any d’inhabilitació especial per a càrrec electe i una

multa de 16.800 euros per un delicte de desobediència

greu per la "participació" de Solé en l’1 d’octubre de 2017

quan era alcalde d’Agramunt (Urgell). Aquesta sentència

encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem. És

el primer alcalde català inhabilitat per l’1 d’octubre. 



09/03

Acció de rebuig a l'aixecament de la immunitat als eurodiputats Puigdemont,
Comín i Ponsatí

Un total de 60 entitats mostren el seu rebuig a la decisió

de l'aixecament de la immunitat parlamentària als

eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara

Ponsatí. Aquestes entitats han signat una carta adreçada

als líders del Parlament Europeu, coordinada per

l’Assembla Nacional Catalana, per mostrar el seu rebuig a

l’aprovació de l’aixecament de la immunitat parlamentària

dels eurodiputats i on també s'explica la persecució dels

líders cívics i polítics catalans, així com de més de 3.300

activistes i representants, per part de les autoritats

espanyoles.

La vocal de l'executiva, Tònia Vila, ha representat l'AMI

en aquest acte. Al vespre diversos municipis han

organitzat concentracions per sumar-se al rebuig a

aquesta decisió.



12/04

Suport a l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, a judici per l'1-O

Desenes d'alcaldes i alcaldesses i diverses autoritats acompanyen l'alcalde

de Roquetes, Paco Gas, a declarar al jutjat de Tortosa acusat de

desobediència per l'1 d'octubre. També l'acompanya el president de l'AMI,

Jordi Gaseni. 

13/05 L'alcalde de Roquetes declara de nou als jutjats de Tortosa.L'AMI li mostra

de nou el seu suport. Paco Gas serà absolt el juliol de 2021, fins que al

setembre de 2021, la Fiscalia de Tarragona demanarà la nul·litat del judici i

que el jutgi un altre tribunal. 



29/04

Comunicat sobre la querella a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa M Fonoll, per la seva
vinculació amb l'AMI

L'AMI emet un comunicat sobre la querella que el Ministeri Fiscal ha

presentat contra l’alcaldessa de Cubelles (Garraf), Rosa M. Fonoll,

pel pagament de la quota de l’AMI a partir de l’any 2019. L’entitat

dona tot el suport a l’alcaldessa garrafenca i defensa la legalitat de

l’AMI. 

El comunicat també explica que es donarà assistència a l’alcaldessa

de Cubelles, en el que es considera una acció «desmesurada» i

totalment «fora del joc democràtic». L'AMI lamenta que es continuï

en la via de la repressió jurídica contra totes les iniciatives que

promouen la causa independentista i que «es busqui sempre

determinades persones perquè serveixin com a escarment sobre els

seus iguals». L’entitat municipalista destaca que no cessarà en la

defensa dels drets democràtics, tot i la pressió «ferotge» de l’Estat

contra el món local, que recordem que acumula més de 600

contenciosos administratius per temes relacionats amb la sobirania.



10/06

Suport a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa M Fonoll, en la seva declaració per la
querella presentada contra ella 

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, i el vicepresident Jordi Molinera, acompanyen l'alcaldessa de Cubelles

(Garraf), Rosa M. Fonoll, el dia en què ha d'anar a declarar als jutjats de Vilanova i la Geltrú per la querella que el

Ministeri Fiscal ha presentat contra ella pel pagament de la quota de l’AMI a partir de l’any 2019. L’entitat dona tot

el suport a l’alcaldessa garrafenca i defensa la legalitat de l’AMI. 



22/06

Suport a l'exalcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, per l'1 d'octubre

Desenes d'alcaldes i alcaldesses i diverses autoritats

acompanyen l'exalcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, a

declarar  acusat de desobediència per l'1 d'octubre.

També l'acompanyen el president de l'AMI, Jordi Gaseni i
el vocal de l'executiva, Antoni Villas.

27/09
Té lloc la segona declaració a Lleida de l'exalcalde

d'Alcarràs. A l'octubre, Serra és declarat culpable per

desobediència. El president de l'AMI, Jordi Gaseni,

l'acompanya de nou i explica que «cap sentència contra els

nostres alcaldes i alcaldesses ens faran recular. Estarem

sempre al vostre costat i farem d’altaveu per denunciar la

justícia que es mira la democràcia amb menyspreu. Això

no és justícia, és una altra cosa».



23/06

Els presos polítics surten de la presó de Lledoners

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, acompanya els presos polítics Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart,
Oriol Junqueras, Josep Rull i Raül Romeva, que surten de la presó de Lledoners, després d'haver-hi passat més de 3 anys.

Gaseni ha explicat que «hem volgut estar al costat dels presos polítics, però cal continuar lluitant per totes les persones

represaliades i exiliats i exiliades. Des dels municipis, seguirem lluitant contra la repressió, per l'amnistia i per l'assoliment

de la república catalana». Dolors Bassa i Carme Forcadell també han sortit de Puig de les Basses i Wad-Ras. El dia 25 de

juny, el president es desplaça a Xerta per assistir a l'homenatge a Carme Forcadell.

25/06



04/07
El president de l'AMI, Jordi Gaseni, assisteix a l'acte de

suport a les persones represaliades pel Tribunal de

Comptes, en un acte que es fa a Caldes de Montbui, ja que

un d'ells és l'exalcalde i eurodiputat d'aquesta localitat,

Jordi Solé. 

El Tribunal de Comptes ha inclòs a l’eurodiputat Solé a la

causa contra el Diplocat, el consorci publicoprivat que es

dedica a projectar Catalunya al món. En aquesta causa,

s’investiguen suposades despeses irregulars en la política

exterior de la Generalitat de Catalunya, i es reclama a

Solé prop de 6.700 euros en condició de secretari d’Afers

Exteriors de la Generalitat, l’any 2016.

Acte de suport als represaliats i represaliades pel Tribunal de Comptes



10/09

Suport a l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, que declara per una pancarta

El president de l'AMI, Jordi Gaseni; la vicepresidenta

primera, Sònia Gràcia, i la vocal de l'executiva Cristina 
 Mundet participen a la concentració de suport a

l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, que declara al

jutjat i s'enfronta a una inhabilitació i una multa per

defensar la llibertat d'expressió. Gaseni afirma que

«volem garanties perquè en una democràcia no puguin

donar-se aquests casos de repressió contra els alcaldes i

alcaldesses per una pancarta». Fajula serà absolt a

l'octubre de 2021.



15/09

Suport als exmembres de la Mesa del Parlament, que declaren per dues
resolucions sobre la monarquia i l'autodeterminació

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, i la vocal Cristina Mundet, acompanyen els exmembres de la Mesa del Parlament de

Catalunya que declaren al TSJC per dues resolucions sobre la monarquia i l'autodeterminació: Roger Torrent, Adriana
Delgado, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós. Gaseni explica que «reclamem que al Parlament, igual que als plens dels

ajuntaments, es pugui debatre tot, ja que això és l'essència de la democràcia». Mundet, per la seva banda, explica que la justícia

«talla les ales als temes que més ens interessen com a país, tant al Parlament com als ajuntaments».



24/09

El president de l'AMI, Jordi Gaseni, assisteix a la

concentració davant del consolat d'Itàlia, després que

s'hagi conegut la detenció del president a l'exili i

eurodiputat, Carles Puigdemont, quan visitava Sardenya.

Gaseni afirma que «l’Estat Espanyol continua amb la

repressió, també amb els alcaldes, que estan essent

perseguits per la justícia». Així mateix, Gaseni també ha

recordat que Carles Puigdemont va ser president de

l’AMI.

Acte de suport al president a l'exili i eurodiputat, Carles Puigdemont, després de
la seva detenció a Sardenya



24/09

L’AMI convoca el món local a fer concentracions davant

dels ajuntaments i a les places dels pobles i ciutats com a

mostra de suport al president de la Generalitat i

eurodiputat, Carles Puigdemont. 

El manifest de l'AMI explica que «la repressió contra els

líders polítics catalans no ha finalitzat amb l’indult i la

posada en llibertat del presos polítics i que continua la

persecució contra els independentistes catalans amb

moltes i diverses causes obertes encara. En el cas del

president i eurodiputat Puigdemont, demanem a la

justícia europea que protegeixi la seva llibertat, que és la

nostra. Des dels municipis, continuem endavant amb el

nostre projecte de país, amb la construcció de la

República Catalana. I ens alçarem totes les vegades que

sigui necessari per arribar al nostre objectiu».

Concentracions de suport al president a l'exili i eurodiputat, Carles Puigdemont,
després de la seva detenció a Sardenya



    

    

    



    

    

    



    

    

    



    

    

    



    

    

    



    

    

    



    

    

    



26/09
Josep Andreu (Montblanc), membre del Consell Directiu

de l'AMI, assisteix a l'acte de suport al president a l'exili i

eurodiputat, Carles Puigdemont, organitzat per la

Corona de Logu, organització d’electes independentistes

sards.

Acte a Sardenya de suport al president a l'exili i eurodiputat, Carles Puigdemont



04/10

El president de l’AMI, Jordi Gaseni, s’ha desplaçat a Sardenya, concretament a Sàsser, per donar suport al president a

l’exili. Carles Puigdemont, declara al tribunal d’aquesta localitat, a la vista sobre la petició d’extradició de l’Estat

espanyol, després de la seva detenció el 24 de setembre passat. També hi han assistit la presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie; el representant d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, i representants de l’Assemblea Nacional Sarda. Així mateix,

s’ha pogut trobar amb el conseller Toni Comín, la consellera Clara Ponsatí, i amb els representants de la Corona de Logu,

organització d’electes independentistes sards, amb la qual l’AMI manté un contacte actiu des de fa uns anys.

Un cop s’ha sabut la posada en llibertat del president Puigdemont, l’AMI ha manifestat la seva satisfacció per la notícia i

ha destacat que «la justícia espanyola pretén utilitzar el poder judicial per perseguir idees polítiques, actuant al marge

dels estàndars democràtics europeus».

Acte de suport al president a l'exili i eurodiputat, Carles Puigdemont, que declara
a Sàsser, Sardenya



15/10

La vocal de l'Executiva, Tònia Vila, assisteix en nom de

l'AMI a l'acte de suport a l'exalcalde de Dosrius, Marc
Bosch, i el regidor Eduard Garcia, que declaren als jutjats

de Mataró, investigats per desobediència i resistència

greu durant el Referèndum de l'1 d'octubre. 

Acte de suport a l'exalcalde de Dosrius, Marc Bosch, i el regidor Eduard Garcia,
per l'1 d'octubre
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REPRESSIÓ JUDICIAL CONTRA EL MÓN MUNICIPAL

+600
CAUSES OBERTES

BANDERES

SOBIRANIA FISCAL

TERRITORI CATALÀ LLIURE I SOBIRÀ

QUOTA DE L'AMI

1 D'OCTUBRE

PRESIDENTS ACM I AMI

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

...

MOCIÓ MONARQUIA

ADHESIÓ A L'AMI



COMUNICACIÓ I XARXES



XARXES SOCIALS DE L'AMI

TWITTER
@AMI__CAT
39.974 seguidors (-757 respecte del 2020) -1,85 %

FACEBOOK
@municipisindependencia
10.158 seguidors (-91 respecte del 2020) -0,89 %

INSTAGRAM
@municipisindependencia
1.422 seguidors (+105 respecte del 2020) +8 %

TELEGRAM
@municipisindependencia
302 seguidors (-46 respecte del 2020) -13,2 %



XARXES SOCIALS DE L'AMI

TWITTER

Per un tema de política d'empresa, Twitter ha eliminat
la informació estadística de localització, gènere i horaris
d'afluència.



XARXES SOCIALS DE L'AMI- TWITTER- TUITS MÉS VISTOS

TWITTER

113.230 impressions
3.142 interaccions

39.980 impressions
9.135 interaccions

22.117 impressions
205 interaccions



XARXES SOCIALS DE L'AMI- TWITTER - VÍDEOS MÉS VISTOS

TWITTER

9.135 visualitzacions

Vídeo d'alcaldes i alcaldesses
demanant la participació a
les eleccions del 14F al
Parlament de Catalunya

11 de febrer de 2021

Vídeo sobre la caixa de
solidaritat (Jordi Gaseni)

7 de juliol de 2011

3.459 visualitzacions

Vídeo dels 10 anys de l'AMI

14 de desembre de 2011

3.428 visualitzacions



XARXES SOCIALS DE L'AMI - FACEBOOK - ESTADÍSTIQUES

FACEBOOK
@municipisindependencia
10.158 seguidors (-91 respecte del 2020) -0,89 %



XARXES SOCIALS DE L'AMI - FACEBOOK - PUBLICACIONS MÉS VISTES

FACEBOOK



XARXES SOCIALS DE L'AMI - INSTAGRAM - ESTADÍSTIQUES

INSTAGRAM



XARXES SOCIALS DE L'AMI - INSTAGRAM - ESTADÍSTIQUES

INSTAGRAM

VÍDEOS MÉS VISTOS MÉS INTERACCIONS



XARXES SOCIALS DE L'AMI - INSTAGRAM - ESTADÍSTIQUES

INSTAGRAM

IMPRESSIONS M'AGRADA




