Acta de la reunió del dia 16 de març de 2012
Aquesta reunió, inicialment prevista per a fer-la al local “Casal Carrasclet” de Falset,
finalment té lloc al Kabbalah de Falset a manca de la conformitat dels gestors del Casal.
Possiblement degut a manca de temps. Assisteixen 11 persones, de la Vilella Baixa, Falset (5),
Capçanes, Bellmunt (2), Marçà i Porrera.
En primer lloc, els assistents a l'acte de constitució de l’Assemblea Nacional Catalana a
Barcelona comenten l'esdeveniment i la importància que té per nosaltres: ja disposem
d'Estatuts, Reglament de Règim Intern i Full de Ruta definitius. Malgrat el nostre reduït pes
numèric, els del Priorat també hi érem.
Com a novetats des de la darrera trobada tenim el fet de disposar ja d'adreça de correu
integrada amb l'ANC: priorat@assemblea.cat . Això fa innecessària l'adreça de provisional
prioratperlaindependencia@gmail.com , que tanmateix es mantindrà, doncs és l'adreça de
gestió (propietària) de la llista de correu a Google Groups. De les adreces de correu
vinculades al lloc web (www.prioratperlaindependencia.cat) es mantindrà activa, de moment,
només la de webmestre, que servirà per gestionar les incidències al lloc web.
A la vista de les eleccions a Secretariats del 31 de març, ens trobem amb la dificultat de tenir
encara pocs adherits amb dret a vot. No té sentit demanar ser seu de Mesa Electoral per
aquestes eleccions i s'acorda demanar, per aquesta ocasió, que els nostres associats amb dret a
vot puguin fer-ho a l'AT de Reus. Pel mateix motiu, sembla improcedent renovar el nostre
Secretariat: hi ha encar pocs adherits i el Secretariat Comarcal hauria de ser més representatiu
en tots els sentits. A més, aquest havia estat escollit el mes passat, i convindria deixar passar el
període de consolidació. S'acorda, doncs, continuar treballant amb el Secretariat provisional
escollit a Marçà. Tanmateix, es proposa que interinament l'adherida Mònica Rull Muruzàbal
s'afegeixi a aquest Secretariat en qualitat de Vocal amb la finalitat d'encarregar-se de temes de
comunicació. En un setmana, el grup Priorat per la Independència del Facebook (que gestiona
aquesta companya) ja té més de 350 seguidors.
Per tal d'evitar situacions semblants en el futur, a més de la fase d'expansió, es remarca la
necessitat de regularitzar la inscripció formal com a Assemblea Territorial: cal que hi hagi un
mínim de 10 socis que es comprometin a treballar pels objectius de l’Assemblea Nacional
Catalana i que paguin la quota mensual. Roger Tarradas ho recordarà a tothom i explicarà com
cal fer-ho. També hi pot haver qui només es comprometi a treballar sense pagar quota; i
encara qui vulgui manifestar només la seva simpatia per l’organització sense cap altre
compromís. Per a tots els gustos i situacions.
Dins de l'apartat d'extensió, es planteja la necessitat de presentar l’ANC al màxim de pobles
possible des d’ara fins a Sant Joan. Porrera ja té previst fer-ho i constituir la seva assemblea
local, segons comunica Jonàs Macip. Es convé en la necessitat de coordinació d’aquesta
futura Assemblea Local amb Priorat per la Independència. Als altres pobles caldria formar
grups de suport, o assemblees locals si hi ha gent i força suficient. Per a les presentacions es
proposa que hi hagi una explicació de la proposta de l’ANC a càrrec d’algú del Secretariat
Nacional de l’ANC i/o de Priorat per la Independència. L’acte pot tenir també alguna
intervenció d’interès simbòlic, artístic o de participació popular.
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Jonàs Macip mirarà de fer una presentació audiovisual que pugui servir per als actes de tots
els pobles. Es fixa la data de 29 d’abril diumenge per presentar l’ANC als Guiamets, a
proposta de “Guiametans per l’Ateneu”. Diversos companys miraran de fer contactes per
concretar presentacions en altres pobles. Es parla de Capçanes (Núria Bonfill), la Vilella
Baixa, El Masroig (Jordi Sedó) Cornudella, Ulldemolins, Marçà, Bellmunt i la Torre de
Fontaubella. A Pradell de la Teixeta es parlarà amb Marta (cal Cabré), i a Cornudella amb
Josep Ma. Castan.
Es proposa també fer un acte públic a Falset durant el mes de maig i de ser presents a la Fira
del Vi (5 i 6 de Maig).
Es parla de proposar als artistes i creadors que col·laborin amb Priorat per la Independència.
Josep Maria Fort incorporarà una agenda d’actes al bloc Priorat X Independència perquè en
tot moment se sàpiguen les activitats previstes.
S’inicia un debat sobre el pes que tenen i han de tenir els aspectes d’organització i burocràcia
davant de l’activisme, d’una banda, i sobre la capacitat de l’Assemblea Territorial Priorat per
la Indepèndència per prendre decisions, de l’altra. Potser perquè és tard, no s’arriba a plantejar
ni discutir cap proposta concreta, que podria il·lustrar el grau real de la divergència i la
posició majoritària de l’assemblea sobre aquesta qüestió, més enllà d’ideologia, gustos i
opcions personals.
ACORDS:
1 - L’Assemblea Territorial del Priorat decideix RATIFICAR per cinc vots a favor, cap vot en
contra i tres abstencions, el nomenament que es va produir en data 10 de febrer del 2012 dels
companys que es relacionen a continuació com a Secretariat de l’Assemblea Territorial
•
•
•

Roger Tarradas Mancheño (en qualitat de coordinador)
Eduard Selma Bargalló (en qualitat de secretari)
Josep Maria Fort Carracedo (en qualitat de tresorer)
S'hi afegeix Mònica Rull Muruzàbal com a vocal interina.

2 – Constatar que en aquest moment no es disposa encara del cens d'associats amb dret a vot i
demanar, per tant al Secretariat que, provisionalment, afegeixi els nostres adherits al cens de
Reus per la Independència.
3 – Traslladar aquests acords al Secretariat Nacional.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:15 del dia 16 de març de 2012.
El Secretari,
Eduard Selma Bargalló
V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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