Acta de l'assemblea del dia 19 de maig de 2012
Comença la reunió Bellmunt del Priorat a les 20:00. Hi assisteixen membres de Bellmunt,
Falset, Gratallops, Marçà, La Vilella Baixa i Capçanes, entre altres.
Es revisa l'estat dels contactes per a les presentacions de Priorat per la Independència - ANC.
La Bisbal de Falset organitzarà un acte de presentació el dissabte 9 de juny. Després la Vilella
Baixa el 15. El 16 (o com a alternativa el 29) podria ser a Falset i el 17 a Gratallops. Hi ha
contactes per fer presentacions també a Bellmunt i el Molar (Josep Maria); la Figuera,
Ulldemolins (I. Belart), la Morera, Torroja (J. Aixalà), El Masroig, Poboleda (Roger).
S'acorda fer-ne també al Lloar (Mònica, J. Montalbo), Cornudella i Cabacés (Roger), la Torre
de Fontaubella (A. Sabaté) i Margalef. Per la presentació de La Vilella Baixa es pot fer
publicitat a La Vilella Alta. S'acorda també recordar a algun signant de l'acta de constitució de
l'Assemblea que es facin socis per poder-la normalitzar.
S'acorda participar, en la mida de les nostres possibilitats, en la Marxa cap a la Independència.
Es delega en Roger Tarradas la funció d'enllaç amb la comissió de la Regió IV.
S'apunta la necessitat d'organitzar presentacions sectorials (adreçades a empresaris, per
exemple) un cop fetes les presentacions generals. També organitzar actes que puguin atraure
sectors i persones que fins ara no s'han acostat a l'ANC: grups de música, per exemple.
Es parla de la necessitat de preparar l'acte de Falset. Hi ha limitacions quant als locals
disponibles. Alguns estan en obres o no prou equipats. L'opció de la Sala d'Actes de
l'Ajuntament sembla la més viable. Si és possible, es convidaria alguna persona amb amb
capacitat de convocatòria (“mediàtic” o de prestigi intel·lectual, artístic, ciutadà, etc.),
preferentment vinculat al Priorat. Roger Tarradas s'ofereix per fer els primers contactes per
demanar-ho al Lluís Llach. Es proposa que es faci el dia 16 de juny o, alternativament, el 29
de juny a l'Ajuntament de Falset. Es proposa també invitar als actes explícitament a les
entitats i partits polítics de la vila. El divendres 25 de maig es convocarà una reunió amb els
membres de Falset per tal de preparar l'acte de presentació.
Josep Ma. Fort informa de la parada de la Fira del Vi de Falset. Es van fer contactes amb gent
de la comarca i amb força gent de fora que ens visitaven. Va donar compte dels ingressos i
despeses; es van vendre 14 estelades, 12 clauers, 14 samarretes, 5 llibrets de “Diem prou” i
dues auques, per valor 403 euros. Hi va haver un desquadrament, en menys, de 18 euros, per
motius desconeguts, malgrat la bona voluntat i generositat de tots els que hi vam participar.
Finalment va haver-hi un benefici de 137 euros. S'ha reservat algun material per poder oferir
en els actes que es facin a partir. Tenim en propietat: 8 estelades, 8 clauers, 5 xapes, dues
samarretes i dos llibrets de “Diem prou”. També s'acorda posar enllaços a alguns “LipDub”
relacionats al lloc web de Priorat per la Independència.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 22:00 hores del mateix dia.
El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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