Acta de la reunió de Secretariat del dia 28 d'agost del 2012

Comença la sessió a les 19:15, al c/ Les Torres, 8 de Falset.
Es parla de l'organització dels autocars per a desplaçar-se el proper 11 de setembre a
Barcelona, a la concentració final de la Marxa cap a la Llibertat. En principi s'han reservat dos
autocars de 55 places. Els autocars han de ser de 55 places o bé de 37. Aquests darrers,
resulten una mica més econòmics, però el preu relatiu per plaça resulta més car.
Fins aquest moment, no es tenen notícies de Porrera, que va fent inscripcions pel seu compte,
però no sabem amb quins autocars compta. Es parla de fer una consulta a Autocars Domènech
i fer una altra pre-reserva si no l'han fet ells. També cal saber si es pot usar la cadira del guía,
amb el que el nombre útil de places pujaria a 56.
D'acord amb les preinscripcions, es fan diversos supòsits de recorregut. Un d'ells podria sortir
de La Bisbal de Falset - La Vilella Baixa – Gratallops – Falset – Barcelona. Un altre sortiria
de La Figuera – Masroig – Guiamets – Capçanes – Marçà – Falset – Barcelona. Caldria veure
com es poden gestionar les places d'Ulldemolins; segurament se'n faran càrrec ells mateixos.
De Pradell de la Teixeta hi ha uns 5 preinscrits, fins ara.
Possibles horaris de sortida fóren: de La Bisbal, a les 13:30; de La Vilella Baixa, a les 14:00;
de Gratallops a les 14:10, i de Falset a les 14:30 per arribar a l'hora prevista a Barcelona, tot
fent una breu parada pel camí. De la mateixa manera, l'autocar de La Figuera podria sortir a
les 13:30. Per tal d'assegurar-se, es farà una consulta a quant a horaris a Autocars Domènech,
atès que ells tenen experiència en les carreteres de la comarca.
S'acorda que na Mònica Rull farà un model de tiquet i resguard de pagament, que s'enviarà a
cada coordinador local. Eduard Selma li enviarà el logo de “Priorat per la Independència” per
inserir-lo als tiquets. A més, caldrà fer unes instruccions concises per als detalls del viatge i
les Preguntes Més Freqüents. Josep Maria Fort s'encarregarà d'aquest punt.
A partir d'ara ja es poden anar repartint els cartells per a l'acte final de la Marxa. Els cartells
sobrants dels que va recollir Roger Tarradas poden quedar a casa d'Eduard Selma i es podran
recollir d'allí, a més dels que cadascú reparteixi. Anton Vidal els enganxarà per Falset.
Josep Maria Fort comunica que ha fet una comanda de marxandatge per valor de 600 €,
principalment de samarretes.
Quant a la possibilitat de fer una segona edició de “Dóna la Cara” a Falset aprofitant les festes
de Santa Càndia, es descarta, valorant el poc temps passat des del primer i que ara cal
concentrar-se en els actes de l'Onze de Setembre.
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Referent al compte corrent on fer els ingressos, atès que encara no està operatiu el compte del
Banc de Sabadell (el responsable de finances de l'ANC està absent aquests dies) s'acorda usar
un compte inactiu que na Mònica Rull té a la mateixa entitat. Com que aquest compte no té
fons ara mateix ni es preveuen altres moviments, resultarà adequat per aquest propòsit.
Mònica Rull farà els passos pertinents amb l'agència d'aquesta entitat a Falset. Posteriorment,
un cop feta la transferència al c/c de l'ANC-PPI, el donarà de baixa.
Es planteja també la petició que han fet alguns membres i simpatitzants de Priorat per la
Independència en el sentit de fer algun acte testimonial per tal que hi puguin assistir les
persones que, per raons de salut o feina, no estiguin en condicions d'assistir a l'acte central de
Barcelona. Un dels problemes amb que ens trobaríem és la manca de persones per tal
d'organitzar aquests actes locals, tenint en compte que la majoria de nosaltres estaríem a
Barcelona aquell dia. En qualsevol cas, es proposa fer una consulta al Secretariat Nacional per
si hi ha alguna previsió per a fer aquesta mena d'actes i, en el seu cas, coordinar-los.
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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