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DE LA SOBIRANIA LOCAL 

A LA SOBIRANIA NACIONAL



De les nostres riqueses, 

ALIMENTEM
EL FUTUR
Cada municipi, cada poble, cada ciutat, cada racó de
Catalunya té les seves fortaleses, úniques i poderoses.
Busquem-les i promocionem-les com a garant del
nostre present i del nostre futur. Unim forces per
empoderar el territori i que tingui autonomia per
afrontar la nova era amb menys dependència de la
societat global i amb més respecte pel planeta. 



SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA

MAR I MUNTANYA
La riquesa dels productes que es
produeixen a Catalunya és un gran
incentiu per al consum dels aliments de
proximitat i de temporada, una filosofia
que, a part de dur-nos a la sobirania
alimentària, contribueix al respecte pel
medi ambient.

Terra de contrastos, terra de bons aliments
del camp, dels boscos, de la mar... Catalunya
pot presumir de produir els millors productes
que configuren la dieta mediterrània.



Promovem els nostres productes agrícoles, ramaders i del mar com el gran valor que tenim per donar vida al territori,
per garantir que les generacions futures hi puguin continuar vivint i que donin l'equilibri necessari al nostre país

LA PROXIMITAT COM A VALOR

Alta qualitat TradicióEconomia Varietat



MERCATS LOCALS I
TERRITORIALS

ECONOMIA SOSTENIBLE

Des dels municipis cal promoure i
impulsar els mercats locals i territorials
amb els productes que són propis de
cada regió de Catalunya. Donar sortida
directa al mercat i assegurar el consum a
petita escala, evitant així processos
industrials de conservació. 

El nostre planeta necessita iniciar el
procés de recessió en el mercat global
dels aliments i per tant, cal ser pioners en  
promoure el producte de temporada i
que tingui un transport curt i raonable.
Només així podrem fer una contribució
activa al medi ambient. 



El model turístic de Catalunya s'ha desenvolupat en els darrers anys de forma massiva en algunes parts del
territori. Ara és el moment de  posar en valor les nostres fortaleses naturals, culturals i tradicions pròpies per fer
que tots aquells trets caraterístics locals siguin el nostre gran valor, amb criteris sostenibles i mediambientals. 

SOBIRANIA TURÍSTICA

Motor social i
econòmic Únic i universalDiversitat natural  Patrimoni cultural



Del territori, pel territori
i amb el territori

Edificacions sostenibles que no posin en risc el
paisatge, ni els ecosistemes i que facin una clara
aposta per la dimensió humana. 

El turisme ha de ser compatible amb les activitats
pròpies del territori com l'agricultura, la ramaderia o
l'explotació forestal i ha de cercar una posició d'equilibri
on les dues vessants es complementin i es reforcin. 

Sense dependre excesivament de recursos externs,
el turisme ha d'estar en total sintonia amb el país i
amb la seva gent i no ha de suposar una agressió a
nivell de comunitat ni a nivell de medi ambient. 

Respectuós amb el medi ambient

En consonància amb els usos propis

Proper, amable, sostenibe



UN MODEL TRANQUIL
En consonància amb les característiques de cada territori i que generi 
els recursos que puguin repercutir en la gent i en l'activitat econòmica

EQUILIBRI TERRITORI VALOR



SOBIRANIA
ENERGÈTICA

EL NOSTRE FUTUR ÉS EN PRESENT



Els sol, el vent o la biomassa són
recursos que ens dona el nostre
entorn. Aprofitem-los.

Els recursos són limitats i per tant cal
que fem un canvi de mentalitat amb
l'energia que consumim.  Només la
justa i necessària, que parteixi d'un
consum responsable. 

Eficiència energètica 

Recursos propis

Solidaritat 

en
transició

Un sector

Cal que des dels nostres pobles i
ciutats garantim el suministrament
d'energia per a tothom. 



UN GRAN REPTE

La presa de decisions des dels pobles pel
que fa a l'autoconsum ens ha de marcar
el camí per fer-nos cada vegada menys
depenents de les grans companyies. 

Canvi de model



Siguem autosuficients

FEM-HO PEL
PLANETA
La revolució energètica és la gran revolució del segle
XXI. Amb els recursos naturals que s'exhaureixen i que
ens porten a una escalada de preus sense precedents,
hem de treballar a nivell municipal en la creació de tots
els recursos possibles per generar energia pròpia i
garantir el subsministrament als nostres veïns. Una
energia que ha de ser més neta i respectuosa amb el
medi ambient. 



SOBIRANIA
FISCAL
Des de l'any 2013 l'AMI impulsa la sobirania fiscal
entre els seus ajuntaments. A través de les diferents
campanyes han estat molts els ajuntaments de
Catalunya que l'han exercit i que l'estan exercint en
aquests moments. 

Fer sobirania fiscal és un gest fàcil que no comporta
cap tipus de complicació ni econòmica ni jurídica pel
propi ajuntament. És un gest simbòlic carregat de
força i que contribueix a fer créixer les estructures
de país. 

Hem estat pioners

Amb un petit gest, una gran victòria



CAMPANYA
ANY 2015

Construïm estat,
paguem a
Catalunya

campanya febrer 2015

Impuls de mocions a favor de la
sobirania fiscal

Coordinació entre ajuntaments
i Agència Tributària per

facilitar el pagament

Treball conjunt amb entitats
catalanes que promouen la

sobirania fiscal



Sobirania social

01 Col·laboració intergeneracional

02 Xarxes locals

Joves i grans tenen molt a intercanviar,
molts espais on poder ajudar-se i d'aquesta
manera reforçar i enriquir la trasacció
intergeneracional més enllà de l'entorn
familiar. 

Creem xarxes de serveis al municipi,  que
contribueixin a empoderar-lo a partir de les
persones que l'habiten i de les capactitats i
habilitats que tenen. 



Sobirania social

03 Mercat de serveis

Tots i cadascun de nosaltres tenim coses a
aportar a la comunitat. Les nostres
capacitats no tenen preu i en un mercat
local de serveis podem gestionar de forma
autònoma moltes necessitats al marge de
les transaccions tradiconals de compra-
venda. 
El nostre temps o els nostres coneixements
es poden posar al servei de la comunitat i 
 podrem trobar altres opcions que
permetran cobrir satisfactòriament les
nostres necessitats.



Banc d'experiències
Volem compartir
Volem recollir tota iniciativa en el camp
de les sobiranies per poder-la
compartir amb la resta de municipis.

Per aquest motiu posarem en
funcionament un banc d'experiències
on el teu municipi serà el protagonista. 

A través de la pàgina  web
www.sobiranieslocals.cat que us 
 presentarem el proper setembre farem
d'altaveu de les propostes que serviran
com a model i inspiració per a altres
municipis. 
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