Acta de la reunió del dia 25 de novembre de 2012
Comença la sessió a les 19:15, al carrer de Les Torres, núm. 8 de Falset, a les 19:15 hores.
Es confirma la presentació a Cabassers per al 15 de desembre. La introducció anirà a càrrec de
Carles Prats. Per a la presentació a La Vilella Alta, caldrà contactar amb Robert Masip.
Convé confirmar el dia i l'hora d'aquesta. Quant a la presentació a a Torroja es proposen
diferents noms, entre els quals el de Jordi Aixelà.
Relacionat amb les presentacions, es comenta que el vídeo que hem estat usant tot aquest any
ja ha perdut part del seu significat, atesos els canvis que s'han produït darrerament. Caldria ara
fer un discurs centrat a partir del 25 de novembre. Mònica Rull recorda que, de fet, només
resta fer la presentació a 4 pobles, i que no tenim, per ara, mitjans per a editar un nou vídeo.
Els assistents convenen en que és més important el discurs posterior, sempre actualitzat, que
el vídeo en sí mateix, que només serveix com a introducció.
Quant a la sala per al primer acte de la sèrie “Diàlegs per a un Nou Estat”, Anton Vidal
comunica que del Ajuntament de Falset li han dit que no es podrà confirmar la Sala d'Actes
fins al proper dilluns, per tant amb poc temps per a fer-ne una publicitat adequada. S'acorda
esperar fins al dilluns i, en cas d'impossibilitat, demanar la Sala del Consell Comarcal. Per a
les properes sessions d'aquest cicle, es proposa entrar en contacte amb la presidenta de l'ANC,
Carme Forcadell. El Coordinador, Roger Tarradas, s'encarregarà de fer-ho. Josep Maria Fort
proposa l'economista Vicenç Navarro, que potser podria venir a primers de gener. Caldria
comprovar, però si aquest quadrimestre està fora del país. Una altra possibilitat fóra en Pep
Riera, fundador d'Unió de Pagesos. S'intentaria que vingués el mes de gener, sense coincidir
amb l'Encamisada (19 i 20 de gener). Altres persones podrien ser Joaquim Margalef,
economista vinculat amb Falset, o algú que podés parlar de les pensions. Roger Tarradas
parlarà amb Jaume Marfany, del SN.
Mònica Rull confirma que no hi ha hagut temps per a fer el disseny del “Roll Up”.
Quant a les peticions per tal que els Ajuntaments de la comarca que encara no ho hagin fet
s'adhereixin a l'AMI, es declarin territori lliure d'Espanya i/o pengin la bandera estelada a la
Casa de la Vila, Roger Tarradas confirma que n'ha lliurat 5 personalment; ara cal distribuir les
altres. Anton Vidal lliurarà a l'IES les de Guiamets, Capçanes i Pradell. Eduard Selma
s'encarregarà de les de La Bisbal i La Torre. La de Porrera s'enviaran mitjançant el Consell
Comarcal, i la de Poboleda la lliurarà la Mònica Rull a través de la Cooperativa de Falset. La
resta caldrà enviar-les per correu certificat.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:00 hores.
El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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