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  NOTÍCIES 

  Girona 
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Ronda d'entrevistes 

L’alcalde de Girona es reuneix amb  
representants del Pacte Nacional per a 
l’Autodeterminació 
 
Els representants volen explorar formes de col·laboració amb l'Associació de Municipis per 
la Independència 
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Carles Puigdemont amb els promotors del Pacte Nacio nal per 

l'Autodeterminació Albert Bertrana i Daniel Prats |  ACN  

ACN | Els alcaldes de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, i Girona, Carles Puigdemont, s'han entrevistat 
amb representants del Pacte Nacional per a l'Autodeterminació. Les entitats independentistes que van 
signar aquest pacte l'abril passat han iniciat una ronda d'entrevistes amb "personalitats públiques 
compromeses amb el procés cap a l'estat propi català", segons expliquen. En aquest sentit, Albert 
Bertrana i Daniel Prats, dos impulsors del Pacte, s'han entrevistat amb Vila d'Abadal i Puigdemont 
com a alcaldes de ciutats adherides a l'Associació de Municipis per la Independència. El Pacte vol 
explorar formes de col·laboració amb iniciatives independentistes com l'Associació de Municipis per la 
Independència, impulsada per Vila d'Abadal. 
 
Segons han explicat aquest dijous els representants del Pacte Nacional per a l'Autodeterminació, en 
les trobades es valoren les bases del Pacte que signen entitats de la societat civil i partits polítics 
catalans. Entre les etapes del document destaca la creació de la Cambra de Representants del Poble 
Català, no sotmesa a la constitució espanyola.  

 



Política 

Puigdemont reafirma l'opció sobiranista 
L'Ajuntament gironí es va adherir als municipis per  la independència 
 
18/11/11 02:00 - Girona J.M.S 
 

 
Carles Puigdemont, amb Albert Bertrana i Daniel Prats   
del pacte nacional per l'autodeterminació. Foto: AC N. 
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L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, es va reunir ahir amb els representants del Pacte 
Nacional per l'Autodeterminació, Albert Bertrana i Daniel Prats, dins la roda d'entrevistes que 
les entitats independentistes que van subscriure el pacte mantenen amb els ajuntaments 
que es van adherir a l'Associació de Municipis per la Independència, com és el cas de 
l'Ajuntament gironí. El Pacte Nacional per l'Autodeterminació va néixer de la societat civil i de 
les entitats independentistes i treballa per tal que les personalitats públiques es comprometin 
amb el procés cap a un estat propi català. 

Un dels màxims impulsors d'aquesta iniciativa ha estat l'alcalde de Vic, Josep Maria Vila 
d'Abadal, que també es va entrevistar ahir amb els dos representants del Pacte Nacional per 
l'Autodeterminació. 
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