Acta de les reunions del dia 7 de juny del 2012
El mateix dia es produeixen dues reunions en en hores consecutives.
La primera, considerada reunió extraordinària del Secretariat, comença a les 20:30. Hi ha un
únic punt de l'ordre del dia: adaptació de la imatge corporativa de l'ANC a l'Assemblea
Territorial del Priorat. S'ha convidat especialment als membres de l'AT amb experiència en
disseny gràfic i maquetació. Assisteixen, a més del Coordinador i el Secretari, Anton Vidal i
Guillem Lamas. El Tresorer s'excusa per motius laborals, així com Mònica Rull, que
prèviament havia enviat les seves opinions quant a aquest tema per correu. Es dóna lectura als
seus suggeriments i es debat la tria del color de fons per als nous logos. Hi ha coincidència en
escollir un color que tingui un bon contrast i es pugui reproduir bé en impressió a tinta o
digital, en color o en blanc i negre. S'acorda usar els colors Pantone 194-U o 194-C (segons la
base), que correspon aproximadament a una composició CMYK: 0-100-64-33 equivalent a la
mescla RGB255 de 153-33-53 (#992135 hexadecimal). S'acorda també que a partir d'ara s'anirà
incorporant aquesta imatge corporativa a les comunicacions impreses i als mitjans d'internet.
La segona reunió és oberta a tots els membres de Falset, i comença a les 21:10. Jordi Castelló
s'excusa per motius de salut. El Secretari informa que ha reservat la Sala d'Actes de
l'Ajuntament, però que li han demanat que la presentació acabi a les 21:00 hores com a
màxim. Anton Vidal es compromet a fer gestions amb l'Ajuntament per ampliar l'horari. Es
confirma també que la violinista Marta Cardona ha confirmat la seva disposició a col·laborar
amb l'acte. El seu nom s'afegirà, doncs, al cartell amb un tipus de lletra diferent.
Anton Vidal diu que parlarà amb l'equip de Ràdio Falset per tal que donin la màxima difusió a
l'acte del dia 29. També facilitarà un llistat d'entitats locals i comarcals per tal de creuar-la
amb la que ha elaborat el Coordinador. Ofereix alhora la possibilitat d'estampar samarretes (a
Avellana Digital) usant els clixés que s'havien usat per la Segona Estelada de Catalunya, i pot
sortir així la impressió més econòmica.
També s'informa de les pintades feixistes que s'han fet a la Roca Roja i a la carretera de
Gratallops. S'acorda que es faran fotos i es mencionarà el fet als nostres mitjans d'Internet.
El Coordinador aprofita l'avinentesa per informar els presents que la presentació a La Figuera
tindrà lloc el 3 d'agost, amb un ponent del CCN. El dia 14 de juliol es farà una concentració
nacional a Lleida pel fet de ser la primera plaça del principat en caure durant la Guerra de
Successió, i amb aquest acte simbòlic fóra l'inici de l'Alliberament Nacional. També s'informa
de les gestions per fer la presentació al Molar.
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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