
 
 
 

Benvolguts/des alcaldes i alcaldesses de l'AMI, 

 

Quan la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia, cal que tot el país 

s’uneixi i demostri la seva força. 

El Tribunal Suprem acaba de fer pública la sentència contra el president de la 

Generalitat de Catalunya, escollit pel Parlament a través dels nostres vots, del nostre 

dret d’exercir la democràcia, i pretén inhabilitar-ho, fer-lo fora del seu càrrec de 

representació del poble de Catalunya.  

Es tracta d’un fet molt greu, gravíssim, que mereix una resposta contundent, a 

diferents nivells, des de la societat però també des de les institucions que presidim, els 

ajuntaments i altres ens locals de Catalunya.  

Sabem molt bé, com a electes locals, la persecució que estem patint des de fa anys per 

les idees, per la nostra opció política, que és la de defensar la creació de la República 

Catalana. Acumulem prop de 600 processos oberts per diferents causes amb temes 

relacionats amb la sobirania i ens trobem en una espiral de retallades dels drets que 

podem exercir des de les administracions locals.  

Aquesta persecució jurídica, sempre parcial, constitueix un abús de poder contra molts 

ciutadans d’aquest país i especialment contra els nostres representants polítics, a tots 

nivells: a la presidència de la Generalitat, presidència del Parlament, govern, electes 

locals i qualsevol altre representant polític i social que no pensi i actuï d’acord amb el 

pensament unitari i centralista espanyol. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Quim Torra acaba de rebre la 

sentència per no complir el requeriment de la Junta Electoral de retirar una pancarta 

de suport als presos polítics i exiliats del balcó de la Generalitat de Catalunya, una 

acció emmarcada en els drets fonamentals, en el dret a la llibertat d’expressió.  

Des de l'AMI volem mostrar el nostre rebuig a aquest càstig totalment desproporcionat 

amb tres accions per a les quals us demanem la vostra implicació.  

1. Pengeu del balcó del vostre consistori la mateixa lona que hi havia al Palau 

de la Generalitat * 

2. Aproveu la moció que us adjuntem en aquest correu. 

3. Llegiu la moció davant l’ajuntament, a poder ser amb tot el consistori, 

aquesta mateixa tarda, a les 19.00h. Respecteu en tot moment les mesures 

de seguretat sanitàries derivades de la pandèmia.  



 

 
 

COM PODEU ACONSEGUIR LA LONA 

*Us donem 3 opcions: 

1) Imprimiu-la vosaltres mateixos, segons la mida del balcó del vostre ajuntament. Us 

adjuntem el model. 

2) Des de l’AMI, en cas de necessitat, us en podem fer arribar una el més aviat possible. 

Truqueu-nos com més aviat millor al 637.10.12.38 o envieu-nos un correu a ami@ami.cat amb 

les vostres dades i gestionarem l’enviament. 

3) Podeu utilitzar pancartes similars com les que tenen Òmnium i l’Assemblea Nacional 

Catalana. Podeu contactar amb les territorials de les dues entitats més properes al vostres 

municipi i us la faran arribar.  

 

 

Alcaldes i alcaldesses, fem sentir altre cop la nostra veu. No permetem que les 

tribunals retallin la democràcia i se situïn per damunt de tot un poble amb les seves 

decisions arbitràries i partidistes, 

Actuem amb contundència i visualitzem la nostra força, que és molta.  

Atentament,  

 

 

Josep M. Cervera Pinart 

El Port de la Selva 

 28 de setembre de 2020 


