Acta de la reunió del dia 30 d'abril de 2012
Comença la reunió a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Falset a les 19:45 de la tarda. És una
assemblea on s'ha convocat expressament als membres de Falset, per tal de preparar la
presentació que cal fer en aquesta vila. Excusen la seva assistència Jordi Castelló, Mercè
Pellejà, Isabel Gayà, Dolors Sellés, Cosme Guinau, Mònica Rull, Anton Vidal i Montserrat
Perpinyà. En total, l'únic assistent de Falset és Eduard Selma.
Ordre del dia proposat:
1. Lectura i si s’escau aprovació de l’ordre del dia: S'aprova per unanimitat.
2. Lectura, i si s’escau aprovació, de l’acte de la darrera reunió: S'aprova per unanimitat.
3. Informació de les activitats (passades i futures) de l’Assemblea territorial del Priorat:
Roger Tarradas comenta els contactes que s'han fet amb diversos pobles de la comarca:
La Morera, La Bisbal (Enric Masip) i possiblement Margalef. Marc Ripoll exposa la
possibilitat de fer una presentació a Gratallops, i també interessar sectors professionals
específics. Potser fer actes adreçats a sectorials com Cellers, Empresaris, Esports,
Cultura, etc. També proposa afegir un apartat de Bibliografia al lloc web, així com
enllaços a articles de premsa relacionats amb els nostres objectius.
4. Acte de presentació a Falset: Creació comissió coordinadora. Atès que no hi ha prou
membres de l'ANC de Falset es posposa aquest punt. Roger Tarradas enviarà missatges a
les persones que poden estar-hi interessades.
5. Presència a la Fira del vi de Falset: Josep Ma. Fort manifesta que, malgrat els seus
esforços, resulta difícil tenir material de merxandatge per a la Fira del Vi, doncs molts ja
s'han exhaurit per la festa de Sant Jordi. Proposa com a alternativa obtenir-ne d'una
empresa de Reus (“Productes de la Terra”). Dóna lectura als pressupostos que ha ofert
l'empresa Signo de globus per als infants. Es desestima comprar-ne, degut al cost elevat.
S'acorda, però, demanar més díptics en color a en Jordi Castelló.
6. Incorporació de membres al secretariat territorial: Pels mateixos motius esmentats, es
posposa aquest punt fins a una nova assemblea.
7. Torn obert de paraules: Josep Ma. Fort pregunta si estem d'acord en l'ús de GoogleDocs
com a eina de treball col·laboratiu Atès que no tenim dades confidencials, s'aprova el seu
ús sempre que sigui necessari. S'aprova també enviar recordatori als associats i
simpatitzants de la nostra presència a la Fira del Vi.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:00 hores del mateix dia.
El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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