Acta de la reunió del dia 24 de juny del 2012
És una reunió de Secretariat ampliada. A més del Secretariat, hi assisteixen Isabel Gayà,
Cosme Guinau i Jordi Sedó. S'excusa Mònica Rull, per motius familiars, i Anton Vidal, per
haver rebut la convocatòria amb poca anticipació. També s'excusen Mercè Pellejà i Jaume
Balagué, per motius diversos. Comença la reunió a les 17:15 al carrer de Les Torres, núm. 8.
Es proposa i s'accepta aquest ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Acte de la Vilella Baixa
Revisió i últims detalls de l'acte de Falset
Difusió i presència a l'acte de Lleida
Proposta de continguts per a la Marxa al Priorat
Altres temes

Dins del primer punt, el Coordinador proposa un cartell per a l'acte de La Vilella, dissenyat
per Guillem Lamas. Es demanarà a l'Alcalde de la Vilella Baixa la conformitat per tal que hi
aparegui el seu nom. Amb una desena de cartells n'hi hauria prou. Jordi Sedó s'encarregaria de
demanar pregons per al dissabte 30 i el mateix diumenge, al migdia.
Quant a l'acte de Falset, es distribueixen les tasques dels darrers detalls. Dolors i Cosme hi
aportaran les tauletes plegables, Josep Maria s'encarregarà dels porrons i Eduard del vi i les
flors. Isabel portarà tovallons i gots de plàstic. En Josep Maria recordarà la cita als oradors
(Oriol Grau, Pep Riera, Manel Ximenis). Caldrà obsequiar als oradors amb vi de Falset.
Al tercer punt (Acte de Lleida), el Coordinador informa de l'horari idoni d'arribada (entre
18:30 i 19:00). Parlarà amb Reus (Maria Pellicer) o Tortosa per tal de veure la possibilitat
d'anar-hi amb el seu autocar, doncs es veu difícil omplir un autocar des del Priorat. El resultat
es posaria a la Llista de Correu i al lloc Web. També informa que el següent acte a nivell
nacional serà la concentració a Miravet, el dia 28 de juliol.
En el quart punt, Josep Ma. Fort proposa una activitat basada en l'exposició d'ampliacions de
les litografies facilitades per Jordi Sedó, complementades amb obres d'artistes locals.
Aquestes peces conformaria un espai físic, traslladable d'un lloc a un altre (Expo Llibertat?),
al voltant del qual es podrien fer activitats de conscienciació adreçades a diverses franges
d'edat. Això es podria preparar a partir de la segona quinzena de juliol.
Altres activitats podrien ser uns tallers (adreçats principalment als més joves, però oberts a
tothom) on es podria preparar algun element distintiu de cada poble (podria ser una pancarta)
però amb criteris artístics i que haurien de ser monitorats o dirigits per persones amb capacitat
per a les arts plàstiques. Es proposa establir contacte amb Prior-Art o altres associacions
d'artistes amb aquesta finalitat.
Eduard Selma proposa complementar aquestes activitats amb una parada de “Dóna la cara per
la Independència” allà on sigui possible.
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Josep Ma. Fort es compromet a fer en les setmanes vinents una síntesi de les idees que han
anat sortint i la seva viabilitat.
Es palesa el sentiment d'anar conjuntament amb l'Esquerra Independentista del Priorat en les
activitats on això sigui possible. Un punt on aquesta col·laboració s'hauria de manifestar
clarament és en l'anada a la concentració de Barcelona de l'Onze de Setembre. S'acorda
continuar amb els contactes, tot manifestant la nostra predisposició i flexibilitat.
De la mateixa manera, si es pot fer algun acte a l'Aplec del Camp que tindrà lloc els propers
dies 6, 7 i 8 de juliol a Marçà. Roger Tarradas s'ofereix a parlar-hi, si és possible.
Dins dels altres temes, el Coordinador informa que continua mantenint contacte amb Francesc
Vernet de cara a la presentació al Masroig. S'intenta que pogués venir Aureli Argemí, del
CIEMEN i un dels fundadors de la Crida a la Solidaritat. Es continua treballant per a fer la
presentació a Cornudella. Poboleda i Torroja estan en curs, així com Ulldemolins. S'espera
poder concretar aquests pobles en un futur proper. Es confirma el divendres 3 d'agost com la
data per a la presentació de l'ANC a La Figuera (juntament amb el CCN).
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:45 hores del mateix dia.

El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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