Acta de la reunió del dia 3 de març de 2012
Convocats els membres de ple dret i els simpatitzants a la reunió ordinària que va tenir lloc a
la Sala de Plens de l'Ajuntament de Falset, aquesta va començar a les 19:10 amb el primer
punt de l'ordre del dia: “Lectura i, si escau, aprovació de l'ordre del dia”. Vista la quantitat
d'esmenes a debatre, es va optar per deixar l'ordre del dia d'aquesta manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i, si escau, aprovació de l'ordre del dia
Presentació de l'Assemblea Territorial als nous adherits
Participació en l'Assemblea de Barcelona (10/03/12)
Propostes de difusió de l'ANC al Priorat
Cens dels adherits a l'Assemblea
Constitució de la mesa per les votacions
Debat i votació de les esmenes
Torn obert de paraules

Comença, doncs, la sessió amb una mesa formada pel Coordinador, Roger Tarradas, el
Tresorer, Josep Maria Fort, i el Secretari, Eduard Selma. En total hi assisteixen quinze
persones. Jonàs Macip ha excusat la seva assistència a l'acte. El coordinador dirigeix unes
paraules als reunits i dona pas al tresorer per presentar amb més detalls l'ANC als nouvinguts.
En el punt 2 de l'ordre del dia parla Josep Maria Fort, fent un breu repàs de la formació de
l'ANC i la seva situació constituent. Recorda que l'ANC es considera hereva de l'Assemblea
de Catalunya i del Moviment de Consultes per la Independència i adopta la forma d'un
moviment transversal amb independència dels partits polítics, on tothom que desitgi la
llibertat nacional del nostre país hi té cabuda.
Tot seguit (punt 3) es proposa la participació de l'Assemblea Territorial a l'acte final de
constitució de l'ANC a Barcelona, que ha de tenir lloc el proper dissabte dia 10 de març. Atès
que la formació de la nostra A. T. és molt recent, i hi han hagut alguns desajustos en l'alta
d'adherits, el nostre pes en nombre de vots es veu molt limitat. Tanmateix, s'acorda d'assistirhi usant els autocars posats a la nostra disposició o bé amb els mitjans propis, a elecció.
Al 4rt punt de l'ordre del dia hi intervenen diversos assistents proposant la presentació de la
nostra AT a llocs com Porrera i a tot arreu on hi hagi associats o simpatitzants, que es farien
càrrec d'establir els contactes pertinents. Es proposa també fer alguna presentació amb
l'assistència de personatges mediàtics, de tal manera que l'entitat tingui més ressò. El
company Jordi Sedó es compromet a promoure una presentació a La Vilella Baixa i una altra
al Masroig. Es proposa també fer-se presents als diversos nivells de xarxes socials, com
Blocs, Facebook, twitter, etc. Per tal de repartir la feina entre diverses persones, es proposa
que en Josep Maria Fort s'encarregui de la gestió i l'actualització del Bloc que ja estava obert
(prioratpxindependencia.wordpress.com), la Mònica Rull es faci càrrec dels nous comptes
que cal obrir a Facebook (Priorat X independencia) i el Twitter. Eduard Selma seguirà en la
confecció i actualització del lloc web (www.prioratperlaindependencia.cat).
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El coordinador, Roger Tarradas, explica als assistents les gestions que s'han fet per tal de tenir
informats als membres del Col·lectiu Independentista del Priorat, fent una presentació
específica al seu local (Casal Carrasclet, a Falset) si calia. En la darrera ocasió s'havia fet la
proposta de celebrar la reunió al Casal, però la conformitat no havia arribat fins a després
d'haver fet la reserva de la Sala d'Actes de l'Ajuntament. Tot i això, s'insistiria en donar-los-hi
a conèixer el nostre projecte el més aviat possible.
Dins el punt 5è de l'ordre del dia, s'aprecien deficiències en l'establiment del cens d'adherits
amb dret a vot, normalment causats a les incorporacions de darrera hora. Com que a partir del
dia 11 de març s'establiran tipus d'associats i quotes noves, s'espera que llavors es pugui fer el
cens definitiu. Fins ara, l'AT no ha rebut cap cens oficial d'adherits amb dret a vot.
Al punt sisè es demana als assistents propostes per a formar la mesa de votacions. Tenint en
compte que hi ha moltes esmenes per a votar, els assistents decideixen que continuï en
aquestes funcions la mesa actual. Queda, doncs, com a President Roger Tarradas, Josep Maria
Fort com a Secretari de paraules i Eduard Selma com a Secretari d'Actes.
Dins el punt setè es debaten les esmenes presentades. Com que alguns assistents no tenen
còpia en paper d'aquestes, es projecten les esmenes no adoptades per la ponència així com les
motivacions d'aquesta i dels esmenants. Alhora, es llegeixen en veu alta els textos implicats.
Per manca de temps —cal deixar lliure la sala abans de les 21:00— només es poden debatre
les esmenes fins a la número 23. Prèviament, el Secretariat havia establert que les esmenes
procedents del Priorat (que per falta de temps no havia pogut demanar votació pròpia)
s'afegissin a les de Reus. Els resultats, doncs, es van trametre aquella mateixa nit per correu
electrònic al Secretari de Reus per la Independència, que les cursà cap al Secretariat Nacional.
Dins del torn obert de paraules, Agustí Masip i Mònica Rull demanen ser inclosos a la llista
de correu (prioratperlaindependencia@googlegroups.com) cosa que el secretari es
compromet a fer en breu.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:05 del dia 3 de març de 2012.
El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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