
Acta de la reunió de Secretariat del dia 15 de setembre del 2012

Comença la sessió a les 19:00, al c/ Les Torres, 8 de Falset. 

Es valora positivament l'organització d'autocars per assistir a l'acte de cloenda de la Marxa 
cap a la Llibertat del proppassat Onze de setembre. Tots els 5 autocars es varen omplir 
completament i, en la mesura del possible, també es va poder atendre les persones que estaven 
en la llista d'espera. Tant el viatge d'anada com el de tornada no van registrar incidències 
remarcables, i es va complir l'horari establert. El Secretariat vol felicitar a totes les persones 
que van intervenir en l'organització, especialment els Coordinadors locals.

No cal dir que el Secretariat es complau per l'èxit de l'acte final de la Marxa a Barcelona, amb 
més d'un milió i mig de persones aplegades sota el lema de “Catalunya, nou Estat d'Europa”. 
Per la nostra part es manifesta el desig de continuar treballant per tal que aquest desig es 
pugui fer realitat al mes aviat possible. Josep Ma. Fort proposa que no cal que es repeteixin 
accions, però que en tot cas no s'ha de baixar la guàrdia. Mònica Rull manifesta que ara el que 
cal és actuar sobre les persones indecises.

En aquesta línia, es proposa encetar un cicle de xerrades o conferències que facin palès al 
gruix de la població la viabilitat de la Independència de Catalunya, a càrrec de professionals 
de prestigi. Un d'aquests podria ser Albert Pont, que podria presentar el seu llibre “Delenda 
est Hispania” com ha fet en altres llocs. La presentació podria ser per la Fira de St. Andreu, a 
finals  de Novembre.  Una altra  persona que resultaria adequada per a fer una conferència 
podria ser Miquel Puig, economista de prestigi vinculat a Falset. Una altra persona en aquest 
àmbit  és Elisenda Paluzie,  professora de Teoria Econòmica a la  Universitat de Barcelona. 
També  es  podria  entrar  en  contacte  amb  Sectorials  de  l'ANC.  Un  dia  adequat  per  a  fer 
aquestes  conferències  a  Falset  fóra  els  divendres  al  vespre.  El  cicle  es  podria  anomenar 
“Diàlegs per la Independència”.

Un possible calendari, si es fes els primers divendres de mes, inclouria, en la primera fase, el 
2 de novembre (després de Tots Sants), el 7 de desembre (dins del pont) i després de festes, el  
1 de febrer del 2013. Caldria cercar un lloc adient, podent-ne ser un la Biblioteca “Salvador 
Estrem”  de  Falset,  al  segon  pis.  Mònica  Rull  parlarà  amb  la  responsable,  Montserrat 
Bartolomé. 

Roger Tarradas proposa fer una carta oberta adreçada als ajuntaments del Priorat proposant 
que s'adhereixin a l'AMI, declarin el terme municipal territori català lliure, pengin estelades a 
la Casa de la Vila, o altres accions semblants. Aquest procés començaria a prtir d'una roda de 
premsa convocada a tal efecte. Actualment, gairebé la meitat d'ajuntaments del Priorat ja s'han 
adherit a l'AMI, així com el Consell Comarcal.
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Igualment, cal pensar en que encara no s'ha presentat l'Assemblea a tots els pobles del Priorat, 
i convé seguir fent contactes amb persones o entitats locals. A Cabacés i al Molar es podrien 
establir nous contactes, atès que les accions que es van emprendre en primera instància no han 
donat fruit. 

El  tresorer  informa els  presents  sobre l'estat  de comptes  en aquest  moment,  mostrant  els 
presents la seva conformitat.

Josep Ma. Fort manifesta que vol deixar la responsabilitat de Tresoreria i que s'esculli una 
persona més adient per aquesta tasca, tot i que no això no ha d'implicar necessàriament que 
deixi de col·laborar activament amb Priorat per la Independència, sia com a vocal o en un 
altre lloc.

En el mateix sentit, Eduard Selma també exposa que es veu obligat a deixar la Secretaria de 
PPI per motius de salut. Recorda que les persones que estem en aquestes responsabilitats ho 
vam fer per donar viabilitat a l'Assemblea Territorial, doncs en el moment de la constitució 
érem els únics membres de ple dret amb inscripció formalitzada. De la mateixa manera, també 
s'ofereix a continuar fent el manteniment del lloc web. Els presents recullen aquestes peticions 
i es mostren d'acord a proposar-ho a la propera assemblea, per tal que una assemblea posterior 
(pels volts de festes o primers d'any 2013) puguin ser escollits els nous càrrecs de Tresorer i 
Secretari.

S'acorda que aquesta Assemblea tingui lloc el proper divendres 26 d'Octubre. Anton Vidal 
queda encarregat de reservar el local, que si és possible, serà la sala d'Actes de l'Ajuntament 
de Falset.

Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:40 del mateix dia. 
  

El Secretari, V. i P. El Coordinador,
Eduard Selma Bargalló Roger Tarradas Mancheño 
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