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Jordi Gaseni, nou president de l'AMI
L'entitat confirma el relleu de Josep Maria Cervera (Junts), batlle del Port de la
Selva, i el cedeix a l'alcalde de l'Ametlla de Mar (ERC)

Jordi Gaseni en el moment de ser elegit president de l'AMI | ACN

L'alcalde de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), Jordi Gaseni, ha estat escollit nou president de
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en l'assemblea general de l'entitat que
s'ha celebrat al Teatre Metropol de Tarragona aquest divendres, i que ha comptat amb les
intervencions del president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'expresident de la Generalitat i de
l'AMI, Carles Puigdemont; i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Gaseni (ERC), d'aquesta manera, relleva en el càrrec el fins ara màxim dirigent de l'entitat, Josep
Maria Cervera (Junts), batlle del Port de la Selva (Alt Empordà). Tots dos van acordar el 2019
repartir-se els quatre anys de mandat i el traspàs s'ha fet efectiu aquest divendres amb unanimitat.
En la reunió també s'han produït canvis en la directiva i l'executiva.
L'Assemblea General de l'entitat celebrada a Tarragona ha ratificat aquest relleu, que estava
pactat entre els dos partits perquè els republicans agafessin el lideratge de l'entitat després de
tres anys amb Cervera al davant. En el seu discurs després de ser elegit, Gaseni s'ha
compromès a "rellançar l'aportació de l'AMI per fer possible la república catalana", i ha assegurat
que els ajuntaments són la memòria de l'1-O.
En declaracions als mitjans, el nou president, que fins ara era vicepresident de l'AMI, ha destacat
que és un dia molt important per a l'entitat i ha agraït el treball i la generositat de Cervera, amb
qui considera que ha fet un "bon tàndem". Ha reivindicat que l'AMI agrupa alcaldes de diferents
espais territorials de país i d'ideologies diverses, però que la seva "fortalesa és actuar tots a una
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amb un mateix objectiu", i aquest és el valor que posa a disposició de la Generalitat i al
Parlament. "Som la institució més propera als veïns, estem convençuts que la nova república que
viurem, aquesta independència que volem, serà si es té en compte als municipis", ha sostingut.
Aragonès ha estat l'encarregat d'obrir l'assemblea general de l'AMI i ha remarcat la "força
transformadora" del municipalisme per assolir la República catalana. Aragonès també ha valorat
el dictamen del Comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa i ha manifestat que "la repressió
contra l'independentisme no troba suports fora de l'Estat". El president ha expressat des de
Tarragona que les institucions estatals "caldria que llegissin amb molta atenció" l'informe
comunitari que, pel president, "insta" l'Estat a buscar una "solució política basada en el vot de la
ciutadania".
Puigdemont, que també va presidir l'AMI, ha intervingut en l'assemblea amb un vídeo on ha agraït
el treball de Cervera "en circumstàncies molt complicades" i ha desitjat sort a Gaseni per al seu
nou càrrec. Puigdemont també ha reivindicat l'entitat com un dels "espais de més esperança del
procés d'independència" i li ha atribuït una funció estratègica fonamental, i per això ha apel·lat a
cercar la màxima unitat.
[h3]Borràs lloa els ajuntaments[/h3]
L'assemblea de l'AMI l'ha tancada Borràs. "Hi ha qui continua mercadejant amb els indults", ha
etzibat referint-se al govern espanyol, al qual ha acusat de cometre "una barbaritat humana"
contra les famílies dels presos independentistes. A més, Borràs ha celebrat el dictamen del
Consell d'Europa que reclama la llibertat dels empresonats. Alhora ha assegurat que els
independentistes pateixen repressió. "Quan ens persegueixen per si paguem quotes vol dir que
patim una persecució política. Els ajuntaments també en sou víctimes", ha afirmat.
Paral·lelament, ha elogiat el paper dels municipis en el referèndum de l'1-O i els ha encoratjat a
"mantenir viva la flama" per complir "amb la voluntat popular expressada a les urnes". També
els ha lloat per la seva tasca durant la Covid-19: "la pandèmia ha estat un repte col·lectiu en el
qual els ajuntaments heu estat claus perquè sou l'administració més propera".

https://www.naciodigital.cat/noticia/220894/jordi-gaseni-nou-president-ami
Pagina 2 de 2

