Acta de l'Assemblea del dia 8 d'agost del 2012
Comença l'Assemblea a les 19:30, en segona convocatòria, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament
de Falset. Hi assisteixen membres de Falset, Marçà, Bellmunt, Gratallops i la Vilella Baixa.
Actua com a Secretari Josep Maria Fort, per absència d'Eduard Selma qui s'ha excusat per
estar fora del país. L'ordre del dia és el següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Acte del Dóna la cara a Falset per Festa Major
Acte de Dóna la cara a Poboleda, Gratallops, la Figuera i els Guiamets
Tresoreria i marxandatge
Organització d'autocars per a l'11 de setembre
Torn obert de paraules

1. S'havia demanat a l'Ajuntament que inclogués un acte de Dóna la Cara durant la Festa
Major. No ho han fet i proposen que es faci el dia 11 de setembre. L'assemblea acorda
comunicar a l'Ajuntament que l'acte es farà el divendres 17 d'agost coincidint amb un
cercavila a la plaça de la Quartera dins els actes de Festa Major.
Es demanarà a la Ferreteria Martí poder-se connectar a Internet mitjançant el seu wifi.
S'avisarà a tots el membres i simpatitzants de Falset perquè col·labori en l'acte. Anton Vidal
encarregarà que facin pregons per difondre-ho.
2. Es parla dels pròxims actes de Dóna la cara. Els pròxims són a Gratallops i la Figuera. Hi
aniran el Roger i el Josep Maria. Diumenge en van fer un a la Torre de Fontaubella que es va
muntar en un parell de dies. A Poboleda finalment es farà una presentació de l'Assemblea en
comptes d'un acte de Dóna la cara. Pel que fa als Guiamets encara no han fixat dia i hora, però
serà per festa major (Sant Lluís).
3. S'acorda proveir-se de marxandatge per als actes previstos a la mateixa ANC i a
Productes de la Terra. Igualment, s'acorda fer les gestions per obrir un compte en una entitat
bancària per poder fer els cobraments i pagaments que es preveuen amb motiu de la compra i
venda de marxandatge i l'organització dels autocars de l'11 de setembre. Si és possible es farà
en el compte que la mateixa ANC té obert al Banc de Sabadell.
4. Josep M. Fort presenta un esborrany de la proposta d'organització d'autocars per a l'11 de
setembre. Es preveu que s'organitzi la preinscripció per mitjà de coordinadors en cada poble,
que poden ser membres o simpatitzants de l'ANC o els mateixos ajuntaments, i que es recullin
de manera centralitzada per mitjà d'un formulari de Google Docs. Es preveu que hi hagi
diversos autocars que cobreixin tots el pobles i que el viatge tingui un cost de 12 euros per
persona. Anton Vidal ha fet una gestió prop d'Autocars Domènech i ha fet una prereserva de
dos autocars. El preu serà de 540 euros si surten de Falset o dels pobles propers. Josep M. Fort
farà la redacció definitiva de la proposta i Roger Tarradas la farà arribar als membres de
Priorat per la Independència i als ajuntaments el dia 13 d'agost.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:30 hores del mateix dia.
El Secretari accidental,
Josep Maria Fort Carracedo

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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