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L’EPM aprova la federació amb ICV 
Aquest dissabte s’ha fet la 8a assemblea nacional a La Palma de Cervelló 
 
 
 
 
La 8a assemblea nacional de l’Entesa pel Progrés Municipal (EPM), celebrada aquest dissabte al 
matí a La Palma de Cervelló (Baix Llobregat) ha donat llum verda al document estratègic proposat 
per la direcció en el sentit de crear una federació amb ICV, formació amb la qual hi ha hagut fins 
ara coalició electoral per a les eleccions municipals. 
 
La proposta s’ha aprovat amb els vots de 38 dels municipis representats a l’assemblea -la votació 
era presencial-, 7 en contra i 4 abstencions. Aquests últims qüestionaven la fórmula de la federació 
amb ICV i apostaven per mantenir la coalició que hi ha hagut fins ara com a garantia de la seva 
independència. El document que finalment s’ha aprovat fa explícita la voluntat de l’EPM de 
mantenir la seva plena autonomia enfront d’ICV i preveu la creació d’un òrgan de direcció col·legiat 
en què totes dues formacions participin, en pla d’igualtat i des de la seva independència com a 
organització, en el debat i la definició del seu discurs polític, incidint de manera especial en els 
temes de més sensibilitat municipal, que és, per definició, el tret esencial de les Enteses. 
 
L’assemblea s’ha tancat amb les intervencions del secretari d’organització d’ICV, Màrius Garcia, i l 
president de l’EPM, Jordi Fàbrega, que s’han felicitat per l’acord i han apostat pel treball conjunt 
des del respecte mutu i la independència de les dues formacions, que en el cas de l’EPM ha de 
permetre el seu funcionament com a grups independents, també en la confecció i denominació de 
les candidatures. 
 
La setmana vinent, en l’assemblea nacional d’ICV, s’ha de ratificar aquest mateix acord per 
començar a treballar en la nova federació i en la definició de les seves estructures de govern. 
 
D’altra banda, l’assemblea també ha aprovat per immensa majoria una proposta de resolució 
presentada des de les candidatures de Sant Sadurní d’Anoia i La Granada, de suport a la vegueria 
del Penedès. S’ha fet, també, en reconeixement a l’ampli consens polític, social i econòmic que s’ha 
aconseguit al territori per tirar endavant aquesta reivindicació. 
 
L’Entesa pel Progrés Municipal va presentar un total de 81 candidatures a les últimes eleccions 
municipals. D’aquestes, 63 van aconseguir representació, amb alcaldies a 14 municipis i governs de 
coalició en 27 municipis més. 
 
Més informació: Jordi Fàbrega, president EPM (608 14 05 68) 
                           Xevi Bardolet,  responsable de comunicació de la permanent (626 03 07 36) 
 
 
 
 

La Palma de Cervelló, 15 de novembre de 2008 
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