Acta de la reunió del dia 15 de juliol del 2012
Assemblea ordinària de Priorat per la Independència. Comença a les 19:45 al Casal de Marçà.
L'ordre del dia proposat i aprovat és:
1.
2.
3.
4.
5.

Informació de les activitats realitzades
Activitats a desenvolupar. Dóna la cara a les Festes Majors
Presentacions pendents
Propostes d'ampliació del Secretariat
Torn obert de paraules

En el primer punt de l'ordre del dia el Coordinador informa de les dificultats trobades per
organitzar una presentació al Masroig. Ha parlat amb Francesc Vernet i ho farà amb
l'exalcalde Ribera. Possiblement es pugui fer el setembre vinent. S'han enviat correus a
Ulldemolins, Torroja i La Morera de Montsant. També s'està en contacte amb Cornudella i el
Molar (Núria). Uns altres contactes són amb la Vilella Alta i el Lloar. El Masroig s'ha afegit a
l'Associació de Municipis per la Independència. Avança també que properament es presentarà
una petició d'adhesió a l'AMI a l'Ajuntament de Falset.
Quant al segon punt, Josep maria Fort informa dels actes que s'estan desenvolupant a tot el
territori dins de l'àmbit de la Marxa cap a la Llibertat. Proposa que nosaltres ens hi podríem
afegir organitzant actes de “Dóna la cara per la Independència” dins de les activitats pròpies
de la Festa Major a celebrar en diversos pobles. Explica el funcionament general de l'activitat
i els mitjans necessaris per a fer-ho: una càmera digital o webcam, un parell d'ordinadors,
connexió a Internet, eventualment un monitor o TV gran i 2 o 3 persones, a més de la
corresponent taula. Eduard Selma amplia aquesta informació amb l'opció de registrar els
ciutadans en diferit si no es disposa de connexió WiFi. Diversos associats intervenen donant
la seva opinió favorable, però constatant que hi ha poc temps si es vol que els actes constin al
Programa de Festes local. Anton Vidal proposa que es faci aquesta activitat on encara no
s'hagi fet la presentació. Roger Tarradas proposa que Josep Ma. Fort redacti un model de carta
per als ajuntaments. Anton Vidal comunica que parlarà amb la regidora de Festes de Falset,
Montserrat Navarro. També proposa que algú de l'ANC intervingui en els propers informatius
de Ràdio Falset per tal de donar-li difusió.
Quant a la Caravana per la Independència de la Regió IV del proper 22 de juliol, es comenten
els itineraris proposats pels organitzadors. Un d'ells passa per Porrera i Alforja. Fins ara no es
tenen notícies de Porrera, i d'acord amb l'horari, sembla evident que no hi ha temps per seguir
fins a Alforja. Es fan diverses propostes de trobada per tal de tenir més incidència a la
comarca, i s'acorda que es pot fer també una caravana comarcal més endavant, assegurant-ne
la difusió. Anton Vidal s'ofereix a coordinar la sortida i l'itinerari dins de Falset. En principi,
entre els presents es compta amb uns 8 automòbils participants. La concentració de sortida es
faria al carrer Miquel Barceló, davant de la botiga de la Cooperativa. Cal fer-ne difusió a
Falset i a tots els municipis de la comarca. Hi ha un model de cartell, que es pot personalitzar
per cada poble. Anton Vidal proposa imprimir uns adhesius per als cotxes, en format 420x148,
amb el lema de la Marxa. Caldrà també parlar amb Ràdio Falset per tal de donar difusió a
l'acte, i fer pregons el dimecres, dijous i divendres.
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Dins del tercer punt, es confirma que la presentació a La Figuera es farà el dia 3 d'agost a les
vuit del vespre a la sala Euterpe. Jordi Sedó recorda que es poden exhibir les obres cedides
per l'artista Vilellenc Salvador.
En el quart punt, Josep Ma. Fort recorda que els membres que inicialment van conformar el
Secretariat ho van fer degut al nombre reduït d'associats a l'ANC en aquell moment;
posteriorment s'hi va incorporar Mònica Rull, que per diverses causes no ha pogut estar
disponible darrerament. Ell mateix fa de Tresorer, que és una tasca per la qual no es considera
prou idoni. Eduard Selma ha demanat ser rellevat al més aviat possible per motius de salut. Es
fa una crida entre els presents per incorporar noves persones al Secretariat. L'assemblea
acorda que els associats Anton Vidal i Jordi Solé esdevinguin nous vocals.
Quant al torn lliure d'intervencions, Josep Maria Fort informa de l'acte a celebrar el proper 28
de juliol a Miravet. A les set del vespre es farà un acte simbòlic d'enterrament de l'actual
Estatut d'Autonomia, greument mutilat per les forces espanyoles. Això donarà lloc al
naixement de la Independència. Després seguiran actuacions musicals, etc. Encara que no
pertany a la nostra Regió, per la proximitat geogràfica estaria bé que hi assistís una
representació del Priorat.
Roger Tarradas comenta alguns atacs mediàtics contra Catalunya a rel de la detenció d'un
exconseller de la Generalitat, i considera que cal romandre en guàrdia.
Jordi Sedó manifesta els seus dubtes quant a l'eficàcia dels actes de la Marxa i la concentració
de l'Onze de Setembre, que estan molt bé, però cal arribar a que el 60% de la població de
Catalunya estigui en municipis que pertanyin a l'Associació de Municipis per la
Independència, i que caldria actuar també en aquest sentit. Josep Ma. Fort li manifesta que
així es farà, però que cadascuna d'aquestes activitats són compatibles entre elles.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:30 hores del mateix dia.
El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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