
Acta de la reunió del dia 22 d'abril de 2012

Comença la reunió al Casal de Capçanes a les 18:15. És una reunió de treball, ampliada als 
membres de Capçanes i Guiamets, on cal fer les properes presentacions.

El dissabte, 28 d'abril a les vuit del vespre, està programada la presentació de l'ANC i de 
Priorat per la Independència a Capçanes. No es va poder fer abans perquè coincidia amb altres 
actes. En Josep Ma. Fort informa que aquest cap de setmana estarà a la comarca Joana Fort, 
del Secretariat Nacional, i per tant podria anar a Capçanes aquell dia en representació de 
l'ANC. S'accepta la proposta per unanimitat. Helena Barceló, Núria Bonfill i Carles Pellejà 
expliquen els detalls de la presentació. S'ha reservat el Casal de la Pedrera, que té prou cabuda 
i un escenari adient. Per començar la presentació, a més de la lectura de poesies, actuaria un 
trio musical (dos violins i un teclat) format per estudiantes de música de Capçanes. Es 
projectaria l'audiovisual, que donaria pas a les intervencions. Com a oradors, a més de Joana 
Fort hi participarien Roger Tarradas i Josep Ma. Fort, del Secretariat Comarcal. Acaba amb el 
Cant dels Segadors. Al final se serviria, allà mateix, un petit piscolabis.  

Cal organitzar també el material de suport. Mònica Rull i Roger Tarradas lliuren material 
previst (estelades, material imprès)  per les presentacions. Es farà un cartell doble amb els 
actes de Capçanes i Guiamets. Aquesta vegada es comptarà amb nous díptics oficials de 
l'ANC, que ha imprès en Jordi Castelló, al qual s'agraeix aquesta contribució. 

Quant a la presentació de Guiamets, que es farà l'endemà, diumenge 29 a les sis de la tarda, el 
format serà lleugerament diferent. El local possible serà el Casal de l'Olivera, atès que l'altre 
està en obres. Montserrat Perpinyà tindrà cura dels detalls. Degut a les mides de l'escenari, 
s'acorda que la taula d'oradors es posarà al mateix nivell que el públic. L'acte s'inclou en un 
cicle d'activitats culturals organitzat per “Guiametans per l'Ateneu”, que col·labora en el 
muntatge. El presentarà Joan Maria Cabré. Aquesta vegada, com a oradors convidats es 
compta amb Roser Loire i Pere Pugés, del Secretariat Nacional. Pel Secretariat Comarcal 
parlarà el Coordinador, Roger Tarradas. Com que en els altres actes no s'ha fet piscolabis, en 
aquest tampoc s'hauria de fer. S'espera bona assistència als dos actes.

S'informa que per als propers dies 5 i 6 de Maig, coincidint amb la Fira del Vi de Falset, s'ha 
demanat a l'Ajuntament poder posar una taula informativa a l'espai de la fira. Josep Ma. Fort i 
Eduard Selma poden facilitar unes tauletes plegables, i s'acorda demanar material de 
marxandatge a Barcelona per tal de poder-lo oferir als visitants, i de pas reforçar l'economia 
de l'Assemblea Territorial, que encara és molt feble. Es proposa tornar a convidar alguns 
contactes perduts. També s'acorda convocar una nova assemblea el dia 30, a Falset.

 Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:00 hores del mateix dia.

El Secretari, V. i P. El Coordinador,
Eduard Selma Bargalló Roger Tarradas Mancheño 
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