
Acta de la reunió del dia 24 de març de 2012

Comença la reunió al Kabbalah de Falset a les 18:30 hores. Per motius familiars s'excusa el  
Coordinador, Roger Tarradas. És una reunió de treball, de Secretariat. Assisteixen la resta de 
membres, Josep Maria Fort, Mònica Rull i Eduard Selma, que actua com a secretari.

Josep Maria Fort proposa fer una comissió específica de Priorat per la Independència per tal 
de  preparar  els  acte-base,  començant  pels  de  Pradell  i   Guiamets  que  ja  tenen dia  fixat. 
Aquesta comissió es podria encarregar de:

• Contactes amb els grups locals
• Coordinar el guió: continguts, intervinents
• Posada en escena
• Recursos tècnics
• Difusió de l'acte
• Marxandatge
• Materials informatius 
• i finalment, les inscripcions a l'ANC

Proposa fer una crida una crida a veure qui s'hi apunta. Caldrien 3 o 4 persones. Proposa que 
si es creu que ha d'haver-hi alguna altra comissió també es pot plantejar. Posa com a exemple
una comissió de Relacions (col·laboracions amb administracions, amb entitats, amb grups 
diversos), de Secretaria i qüestions legals, de Finances i d'Extensió (dinamització).

S'informa sobre les properes presentacions. Mònica Rull s'encarregarà de fer el PDF de 
Pradell. Ha parlat amb Lurdes Aluja, que farà d'enllaç. Es proposa seguir aquest ordre: primer 
es projectarà l'audiovisual (basant-se en el que ha fet en Jonàs Macip, de Porrera). Després 
podria venir una actuació de la Coral, si hi estan d'acord. L'enllaç local presentaria l'acte, i tot 
seguit s'exposarien els continguts: origen i finalitat de l'ANC, de PPI i el Full de ruta. Cal 
concretar el que demanem: en primer lloc, un grup de persones de contacte. Després, adherits 
a l'ANC. Si hi ha un nombre suficient, es pot fer una AT local. Finalment s'obriria un torn de 
paraules per als assistents.

Es proposa que aquest esquema pugui servir per altres presentacions.

Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:00 del dia 24 de març de 2012.

El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Tresorer,
Josep Maria Fort 
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