
Així com l’Assemblea Nacional Catalana, és una organització que treballa 
per la independència de Catalunya, des de la societat civil, l’associació de 
municipis per la independència “AMI”,  treballa pel mateix objectiu, des 
de l’àmbit polític més proper als ciutadans, els ajuntaments.

   OBJECTIUS
a.  Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (le-
gals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que 
pugui ésser útil per dur el poble de Catalunya cap a la independència per 
tal d’assolir les plenes competències municipals.

b.  Fomentar i defensar els drets nacionals.

c.   Conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir      
      el seu dret a l’autodeterminació.

d.  Crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de  
      la Unió Europea. 
e.  Promoure el finançament dels propis municipis.

f.   Buscar sinèrgies en d’altres àmbits com l’empresarial o el financer.

   ADHESIÓ
La incorporació a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
es materialitza quan el Ple Municipal d’un Ajuntament ho aprova per 
majoria absoluta. I cal igualment l’aprovació i ratificació per majoria  
absoluta dels seus  Estatuts  per ser membre de ple dret de l’entitat.       

Actualment hi ha 694 municipis adherits i 38 consells comarcals, diputa-
cions i altres ens locals.

   ACCIONS
Ha promogut que els ajuntaments adherits, aprovessin mocions a favor  de:

•	 La Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
•	 El Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Fins ara l’han aprovat 204 ajuntaments.

•	 La campanya “Signa un Vot” promuguda pel l’ANC. 191 ajuntaments      
 l’han aprovat.

•	 La	Sobirania	Fiscal.	61	ajuntaments	l’estan	exercint	i	173	han	aprovat	 
 mocions per exercir-la properament.

•	 Suport	a	la	consulta.	Hi	ha	donat	suport	258	ajuntaments	i	15	consells	 
 comarcals.

   ÒRGANS DE GOVERN
Assemblea General formada pels càrrecs electes dels ajuntaments, 
consells comarcals i diputacions adherides. 

Consell Directiu format per 41 alcaldes, alcaldesses, regidors o regidores 
en representació de totes les comarques catalanes. El representant del 
Pla de l’Estany és el Sr. Lluís Costabella, regidor de Banyoles.

Comissió executiva formada per un President, el Sr. Josep Mª Vila 
d’Abadal, alcalde de Vic. 4 vicepresidents, 1 tresorer, 1 secretari i 4 vo-
cals.

   L’AMI AL PLA DE L’ESTANY
La comarca del Pla de l’Estany va ser la primera de Catalunya en tenir el 
100% dels municipis i el Consell Comarcal, adherits a l’AMI. Actualment 
hi ha 4 comarques més amb tots els municipis adherits, Gironès, Osona, 
Ripollès i Les Garrigues.

Això ha permès que la col·laboració dels ajuntaments amb l’ANC  a l’hora 
d’organitzar actes, parades informatives, cessió de locals o material logís-
tic per exemple per la Via Catalana del passat 11 de setembre, hagi estat 
en tot moment excel·lent.

També el 100% dels ajuntaments i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
van aprovar una moció a favor de la sobirania fiscal, el juliol de 2013.

   MUNICIPIS DENUNCIATS
Ajuntaments i consells comarcals denunciats per la delegació del govern 
espanyol per impulsar la “sobirania fiscal” (102),  no penjar la “rojigual-
da”	(93),	declarar-se	“territori	català	lliure	i	sobirà”	(45),	pagar	la	quota	
anual	de	l’Associació	de	Municipis	per	la	Independència	(25),	cedir	un	lo-
cal a l’AMI o la contractació de trens a l’Onze de Setembre del 2012. Un 
total,	doncs,	de	267	recursos	i	requeriments.

Els jutjats han desestimat o arxivat 64 contenciosos impulsats per la 
delegada espanyola María de los Llanos de Luna Tobarra, dels quals, 44 
per sobirania fiscal (amb 3 sentències fermes del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya) i 20 per declaracions de “territori català”. Per la 
seva banda, els jutges han donat la raó als advocats de l’estat espanyol en 
12 ocasions (3 per sobirania fiscal, 4 per no penjar la “rojigualda”,  4 per 
declaracions de “territori català”  i 1 pel pagament de quotes a l’AMI).
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Som a la xarxa i és ben fàcil seguir-nos: facebook    www.facebook.com/ancplaestany
twitter        http://twitter.com/ancplaestany
web             www.ancplaestany.cat
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L’ Associació de municipis per la Independència

 

PLA DE L’ESTANY



Una estratègia per desmerèixer i boicotejar el procés català és el de parlar 
d’una certa crispació social que la proposta d’una consulta hauria generat 
a Catalunya. Partits unionistes amb l’ajut dels seus mitjans de comuni-
cació volen fer creure que la nostra reclamació legítima de poder escollir 
com volem ser, és la causa d’un estat latent de violència.

Tot i que a molts de nosaltres ens sembla que aquesta barroera defor-
mació de la realitat s’acabarà girant contra ells, és, de fet, una estratègia 
més perillosa del que sembla.

Primer, perquè mira de desviar l’atenció de la vertadera crispació social a 
què ens ha portat una crisi econòmica mal gestionada i una classe política 
corrupta. Sí, hi ha una gran tensió social provocada per l’atur, situacions in-
justes, delictes flagrants dels polítics... i aquells que ho haurien d’haver evi-
tat no només hi van ajudar, sinó que ara diuen que la culpa és del procés. 

Segon, perquè responsabilitza la democràcia de crear divisió. Es vol culpa-
bilitzar els que volem votar, de generar guanyadors i/o perdedors. Aquells 
qui, durant dècades, han estat al costat dels guanyadors, quan perceben 
que s’apropa el canvi, apel·len a les emocions. A totes les votacions hi ha 
algú que guanya (la majoria) i algú que perd (la minoria). I no passa res. 
Passa en unes eleccions al parlament, en una comunitat de veïns, fins i 
tot en una família. La democràcia i la vida en societat comporta això, i la 
seva maduresa es mesura en com es gestionen aquestes victòries i aques-
tes derrotes. I la societat catalana ha demostrat ja la seva maduresa.

El tercer perill és el més subtil. És el de la manipulació del llenguatge per 
acabar manipulant la realitat. L’estratègia de parlar en tot moment i per 

qualsevol raó de crispació, encara que no existeixi, difícilment provocarà 
que el poble català es crispi, però si que servirà per explicar qualsevol inci-
dent, encara que no tingui res a veure amb el procés. I quan algú provoqui 
un fet violent (i mai acabarem sabent qui ha estat) aquest estat mediàtic 
crearà, involuntàriament, l’associació amb el procés democràtic de la con-
sulta.

L’assemblea ha demostrat de totes les maneres possibles que el movi-
ment català no només és pacífic, inclusiu i transversal, sinó que a més 
a més festiu i alegre. Aquest esperit ha de ser present en tots moments: 
quan estem en una parada informativa, quan presentem debats i con-
ferències o quan escrivim missatges a les xarxes socials.

Nosaltres no tenim mitjans de comunicació com els del bàndol de la Cris-
pació (i no parlem només de la caverna; els d’aquí són més subtils!) però 
som presents al carrer i guanyem per entusiasme. Les nostres accions 
han d’apuntar en aquests moments i amb gran passió a integrar i infor-
mar en aquest moviment pacífic a tanta gent com sigui possible. Animar 
als convençuts, explicar-nos als dubtosos i acceptar els que no hi estan 
d’acord. Raonar als que voldrien anar més ràpid de qualsevol manera, que 
l’agressivitat només juga a favor dels que s’oposen a la democràcia.

I, finalment, hem de ser ferms en la denúncia i en les nostres accions. 
Hem	d’aprofitar	qualsevol	moment	per	destapar	les	mentides	de	molts	
polítics i les manipulacions dels mitjans. 

El procés ha de servir per construir una societat madura, integrada i més 
democràtica. I depèn de cada un de nosaltres.

Acció de L’AMI a la nostra comarca

L’Ajuntament de Porqueres, un dels ajuntaments denunciats per Llanos de Luna  
A nivell comarcal, l’AMI no té una estructura clarament organitzada. La ma-
joria d’accions i decisions es prenen a nivell de les reunions del Consell Co-
marcal si afecten a tota la comarca o dels Ajuntaments si és un tema local.

L’AMI es va constituir originàriament amb l’objectiu principal de fer la 
consulta, és per això que, de mica en mica està agafant protagonisme, 
fins al punt que el Full de Ruta de l’ANC proposa que, en cas extrem que 
es dissolgués la Generalitat i s’inhabilités el President, podria ser l’AMI, a 
través d’una Assemblea d Alcaldes qui declarés la Independència.

Fins avui, totes les accions que ha promogut l’AMI han estat aprovades 
als Ajuntaments del Pla de l’Estany. Fonts consultades ens expliquen que 
alguns ajuntaments són clarament favorables a les propostes i d’altres 

més reticents però sempre acaben adherits.

Un altre tema són els actes simbòlics. Alguns Ajuntaments d’altres co-
marques amb una sociologia independentista semblant al Pla de l’Estany 
han posat plaques a les entrades del municipi anunciant la seva adhe-
sió o estelades als balcons. En aquest sentit la postura del representant 
de l’AMI a la nostra comarca es defineix en què una estelada al balcó de 
l’Ajuntament és una font de problemes però el seu suport és totalment 
col·laboratiu quan es tracta de posar-les a altres punts de la comarca. Pel 
que fa a les plaques, s’ho han plantejat però mai s’ha arribat a tirar en-
davant.

El Pla de l’Estany ha rebut diverses denúncies procedents de la subde-
legació del govern, a Banyoles, Porqueres, Sant Miquel de Campmajor, 
Vilademuls i Fontcoberta per temes diversos: Sobirania Fiscal, Guerra de 
Banderes o en el cas de Fontcoberta per declarar-se Territori Català Lliure 
i Sobirà. Val a dir que totes les denúncies per Sobirania Fiscal han estat 
desestimades pel Contenciós número 2 de Girona.

A la darrera reunió de l’AMI es va acordar que si els Ajuntaments es veien 
obligats a penjar la bandera espanyola “per imperatiu legal” posarien una 
placa ben visible que ho expliqués.

Pel que fa als actes que es volen promocionar a nivell municipal pel pro-
per 11 de setembre, els Ajuntaments del Pla de l’Estany estan d’acord 
que les celebracions s’hauran de fer el dia 10 perquè volen donar suport 
indiscutible a una anada massiva de persones a formar la “V” a Barcelona. 
El que vindrà a partir de l’11 també se n’anirà parlant entre l’AMI, l’ANC i 
totes les entitats que estiguin disposades a treballar-hi.

Territorials de l’ANC del Pla de l’Estany banyoles@assemblea.cat
porqueres@assemblea.cat
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La Noucentista - Botiga Gourmet 
a   C/ Migdia, 22 - 17002 Girona
t    972 201 846
facebook La Noucentista

La Carpa de l’Estany  - Restaurant
a    Passeig Darder, 10 - 17820 Banyoles 
t     972 582 825
e    info@restaurantlacarpa.com

cornelladelterri@assemblea.cat
serinya@assemblea.cat

Existeix la crispació social?



El passat 10 de maig es va constituir la nova Assemblea Territorial 
d’Esponellà i Crespià amb un nombre important de persones inscrites. Es 
va constituir la junta nomenant un coordinador, un secretari i un tresorer. 
Amb aquesta ja són 9 les Assemblees constituïdes al Pla de l’Estany i la 
nostra comarca agafa una forta embranzida per encarar la fase decisiva 
del procés.

El	passat	7	de	maig	va	tenir	lloc	l’Assemblea	Territorial	del	Pla	de	l’Estany	
que, excepcionalment aquest mes, es va traslladar a dalt del Rec Major. 
En aquesta ocasió es van tractar temes tan diversos com les noves pa-
rades de l’ANC als propers esdeveniments de la comarca però també es 
van anar concretant accions per totes les campanyes en curs: declara’t 
a Catalunya, un país de tots, Catalunya al món i es va informar de nous 
detalls de cara a l’11 de setembre. També es va acollir la representant de 
la	Universitat	Nova	Història	que	va	exposar	la	seva	tasca.

SomEscola amb el recolzament d’Omnium Cultural i l’ANC han convocat 
una cercavila popular multitudinària en defensa de l’escola catalana i per 
protestar contra la llei Wert en un ambient familiar i festiu. Vol aple-
gar milers de persones de la comunitat educativa i tota la societat ci-
vil. L’esdeveniment serà el proper 14 de juny a Barcelona i es convida a 
tothom qui vulgui assistir-hi, a confeccionar-se un cap-gros per donar a 
l’acte un caire lúdic i festiu.

Des del Pla de l’Estany hem organitzat autocars. Podeu comprar els ti-
quets  a 10€, al Bar la Patagònia.  Sortida:		Av.	de	la	Farga	a	les	15h.

Declara’t a Catalunya és el nou projecte de l’Assemblea on es convida a 
tots els ciutadans a col·laborar en la creació de l’Agència Tributària de 
Catalunya, facilitant la informació fiscal que el nostre govern no té, que 
necessita i que l’estat espanyol no està disposat a compartir. És senzill i 
no té conseqüències legals.

Cada vegada que facis una declaració fiscal per l’Estat espanyol, fes-
ne una còpia i lliura-la al Govern de Catalunya. Presenta la còpia de les 
teves declaracions, acompanyades del formulari que pots descarregar 
a	internet	i	presenta’l	al	Registre	General	de	qualsevol	de	les	53	oficines	
que de moment té la xarxa de Tributs al nostre país. Et segellaran la teva 
còpia del formulari com a comprovant del que has lliurat.

Pots trobar l’oficina més propera a: 
http://tributs.cat/ca/web/tributs/oficines o informar-te amb el teu ges-
tor.

No hi ha un termini obligatori. Però per a seguir un ordre, recomanem 
presentar-ho	durant	els	set	dies	posteriors	a	la	teva	liquidació	a	Hisenda.
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ARRENCA AMB ENERGIA LA NOVA AT 
D’ESPONELLÀ I CRESPIÀ

RESUM DARRERA ASSEMBLEA 

DECLARA’T A CATALUNYA

TIRITRANS - Transports forestals 
a  17852 Serinyà
t   639 700 818
e  tiritrans@gmail.com

Forn de Corts - Forn de pa artesà  

a  Corts (Cornellà de Terri)
t   685 854 553

Territorials de l’ANC del Pla de l’Estany camos@assemblea.cat
fontcoberta@assemblea.cat

santmiqueldecampmajor@assemblea.cat
vilademuls@assemblea.cat

L’ANC engega la campanya World Meets Catalonia perquè totes les perso-
nes que vulguin puguin acollir persones estrangeres a casa seva i expli-
car-los de primera mà el procés que estem vivint. 

De l’11 al 13 de juliol vindran a casa de les persones que ho sol·licitin, gent 
de diferents països, àmbits i cultures per conèixer la nostra cultura i les 
nostres reivindicacions.

L’acte central es farà a Girona, juntament amb activitats culturals, políti-
ques, esportives, concerts,...

Si vols ser llar acollidora només has d’omplir la butlleta que trobaràs a 
http://www.worldmeetscatalunya.cat o bé posar-te en contacte amb 
l’Assemblea del Pla de l’Estany.

T’AGRADARIA HOSTATJAR A CASA TEVA PERSO-
NES QUE VOLEN CONÈIXER EL NOSTRE PROCÉS?

CERCAVILA PER PROTESTAR CONTRA LA LLEI 
WERT



ESDEVENIMENTS PASSATS
... 07 de maig Assemblea comarcal

... 10 de maig Creació de l’assemblea territorial d’Esponellà-Crespià de l’ANC 

... 10 de maig Parada de l’ANC a la Plaça Major de Banyoles

... 17 de maig Parada de l’ANC a la Plaça Major de Banyoles

... 18 de maig Parada a la Festa Major de Porqueres. Un any més van arribar les festes de Porqueres i l’ANC va ser-hi present amb la  
  parada el diumenge a la nit durant la celebració d’un dels concerts més esperats. 

... 31 de maig Parada a l’Exposició de Flors. En aquesta ocasió, la parada de l’ANC es va traslladar a la plaça del Monestir per estar més a  
  prop de tots els visitants a l’exposició.

... 31 de maig Muntatge floral per l’Exposició de Flors de Banyoles. 
  Instal·lació de grans dimensions en favor de la consulta i el vot favorable a la independència a la Plaça dels Països Catalans  
  de Banyoles.
 

… ENTITATS:       nova entitat adherida

CALENDARI DE JUNY
... 04 de juny  Assemblea comarcal.  

... 08 de juny  Signa un vot a l’Aplec de Sant Aniol.

... 13 de juny  Parada de l ‘ANC i Signa un vot a la Nit de Bosc de Can Puig.

... 14 de juny  Cercavila - Manifestació a Barcelona contra la llei Wert.

... 20-24 de juny Parada de l ‘ANC al festival Aphònica

... 28 de juny  Parada de l ‘ANC i Signa un vot a l’Estany.

... 02 de juliol  Assemblea comarcal.

ARA ÉS EL MOMENT DE FER-TE SOCI DE PLE DRET

… Necessitem més que mai el teu suport. S’apropen dates decisives! 

... Ser membre de l’assemblea només són 4 euros al mes (3 euros si ets estudiant o jubilat) i amb això fem molta feina aquí i també a llocs  
 on el missatge de l’ANC és molt important. 

... Fes-te membre i ajuda el teu país.

... Pots omplir la butlleta que trobaràs a la nostra parada o bé a través de la pàgina web www.assemblea.cat/inscripcions

AGRAÏMENTS DEL MES DE MAIG

Si vols posar un anunci al nostre butlletí o contactar amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany, el correu és
comunicacioancplaestany@gmail.com
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... COMISSIÓ DE FESTES DE PORQUERES

... AJUNTAMENT DE BANYOLES
               ... BAZAR CANARIAS
               ... BAR PATAGÒNIA

... CLAVERO VILA PINTORS

 Blai Cortada - Clínica Dental
a   Avda. Països Catalans, 23 1r pis
     17820 Banyoles
t   972 570 147

La Gallineta Cega - Botiga de joguines
a    Pg. Mn. Constans, 27 -  17820 Banyoles
a    C/ Lleida, 43-45   -  17820 Banyoles
a    Pl Major, 27 -  17820 Banyoles
t    972 574 363


