Acta de l'assemblea general del dia 16 de febrer de 2013
Comença la sessió a les 19:15 hores, a la sala d'Actes del Consell Comarcal del Priorat, a la
plaça de la Quartera, núm. 1 de Falset. S'excusen Mònica Rull, per qüestió de maternitat, així
com Núria Baixeras, Guillem Lamas, Teresa Giral i Joan Maria Cabré. La sessió comença
amb la lectura per part del secretari d'aquesta proposta d'ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació de l'ordre del dia
Lectura i aprovació de l'acta de la darrera assemblea
Informe de Secretaria: socis, col·laboradors, simpatitzants
Informe de tresoreria. Aprovació dels comptes, si escau
Funcionament de Priorat per la Independència: organització i comunicació interna.
Assemblees locals
Activitats i presència a la comarca. Propostes.
Renovació, diversificació i ampliació de responsabilitats en el Secretariat. Elecció del
nou Secretariat.
Pròxima Assemblea general de l'ANC a Girona
Torn obert de paraules.

Dins del primer punt, els assistents aproven aquesta proposta sense modificacions.
Quant al segon punt de l'ordre del dia, el secretaria dóna lectura a l'acta de l'assemblea
anterior, celebrada el 26 d'octubre de 2012. No havent-hi cap esmena, s'aprova per
assentiment dels presents.
En el tercer punt, el secretari presenta les estadístiques de socis de ple dret, col·laboradors i
simpatitzants en el primer any de vida de l'entitat. Del total de 9 membres el mes de març del
2012, s'ha passat a 29 el darrer mes de juny, 63 el mes d'octubre fins a arribar als 148
membres en total que es tenen comptabilitzats avui. D'aquests n'han estat socis de ple dret 6,
12, 25 i 61. Com es pot veure, la proporció entre socis de ple dret i el total (sumant-hi els
col·laboradors i simpatitzants) oscil·la entre el 39 i el 41%, aproximadament. En aquestes
xifres s'han inclòs també els membres de les Assemblees Territorials de Porrera, de Poboleda i
de La Morera de Montsant. L'AT de Poboleda s'ha dissolt, i la de La Morera estava en procés
de formació en el moment de recollir les dades. El proper trimestre es podran avaluar les
xifres definitives corresponents a l'Assemblea Territorial del Priorat. En aquest moment ens
consten 121 membres adscrits a l'AT del Priorat, 5 a Porrera, 5 a la dissolta Poboleda, 15 a La
Morera i 2 sense indicació. La distribució local per municipis en dóna 5 a Bellmunt, 6 a
Capçanes, 7 a Cornudella, 7 al Masroig, 43 a Falset, 13 a La Morera, 5 a La Vilella Baixa, 9 a
Poboleda, 5 a Porrera i 6 a Torroja. Amb quatre membres o menys, consten 1 al Lloar, 4 a
Cabassers, 1 a La Bisbal, 4 a La Figuera, 4 a La Torre de Fontaubella, 2 a La Vilella Alta, 2 a
Marçà, 4 al Molar, i 4 a Ulldemolins. Cal tenir en compte que encara no s'han fet
presentacions al Lloar ni a Margalef. Com en els casos anteriors, les xifres es refereixen al
total d'inscrits, incloent-hi membres de ple dret i simpatitzants.
Atès que l'Assemblea Nacional Catalana al Priorat no disposa de local propi, la projecció
exterior de la nostra Assemblea Territorial té lloc mitjançant Internet.
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En aquest sentit, disposem de tres aparadors independents, però interconnectats: Facebook, El
Bloc de Priorat per la Independència i el lloc web http://www.prioratperlaindependencia.cat.
Actualment el nostre compte de Facebook http://www.facebook.com/prioratx.independencia
té 920 amistats, amb un tràfic molt intens. potser és la presència més dinàmica i participativa
que Priorat per la Independència té a internet. Fins ara l'ha mantingut Mònica Rull Muruzàbal.
Quant al Bloc, actualment continuem usant el compte de Wordpress que es va obrir el mes de
març del 2012: http://prioratxindependencia.wordpress.com . Fins a la data ha tingut un total
de 4 800 accessos i s'hi han fet un total de 66 insercions; permet subscriure-s'hi i rebre les
notícies al moment. Qui l'ha mantingut aquest darrer any ha estat Josep Maria Fort.
Actualment el nostre lloc web continua sent http://www.prioratperlaindependencia.cat , que
es va donar d'alta el febrer del 2012. A diferència dels anteriors, que son gratuïts ―i per tant
inclouen publitat— aquest és de pagament, tot i que s'usa l'allotjament més econòmic, però
sense cap mena de publicitat. També en tenim més dades estadístiques: en aquest darrer
període ha tingut 1 377 visitants, dels quals 872 diferents. Li han demanat un total de 5 114
pàgines i 39 427 documents. Els mesos amb més vistes han estat el Juliol i el Setembre de
2012, així com el Gener del 2013. A més de l'Estat Espanyol, ha rebut vistes dels Estats Units,
la Federació Russa, Alemanya, Itàlia, Gran Bretanya, França, el Japó, Andorra i altres no
detectats. En tot aquest període l'ha mantingut Eduard Selma.
Dins de les activitats més usuals de Secretaria, hi ha hagut un moviment reduït de correspondència en paper: 26 Documents d'entrada i 74 Documents de sortida. En canvi, pel que fa al
correu electrònic hem tingut 1 396 correus d'entrada i 296 correus de sortida. Aquestes xifres
no tenen en compte el moviment de la nostra llista de correu a GoogleGroups, que està a
l'abast de tots els presents.
Darrerament s'ha incorporat una utilitat que permetrà una millor gestió de Secretaria: es tracta
d'una aplicació de base de dades desenvolupada en LibreOffice/OpenOffice (multiplataforma,
Windows/Mac/Linux) amb registres compatibles amb dBase i UTF-8, per tal d'assolir la
màxima portabilitat. En conjunt permet gestionar-se fàcilment, sense coneixements previs.
Aquesta aplicació permetrà el manteniment de les dades dels socis, incloent-hi entrades,
consultes, impressió d'informes, etc.
En el quart punt de l'ordre del dia el tresorer, Josep Maria Fort dóna comptes de la situació
econòmica de Priorat per la Independència. En data 26 d'octubre del 2012 hi havia un saldo
net de 1 015,19 €. En aquest període s'han produït uns ingressos de 279,00 €, bàsicament de
reversió de qüotes del segon i tercer trimestre i venda de samarretes.
Les despeses en aquest mateix període han estat 258,20 € , bàsicament de material d'oficina
(500 fulls de paper de cartes A4), obsequis per als conferenciants i les renovacions de dominis
i allotjaments del lloc web fins a març del 2014.
En total, doncs, el saldo actual és de 1 035,99 €. Com és habitual, dins de la política de
transparència de l'ANC – Priorat, el detall es pot trobar als nostres comptes d'Internet.
Es proposa l'aprovació d'aquests comptes als assistents. Agustí Masip detecta una petita
incoherència en el resum mostrat en pantalla, que el tresorer corregeix immediatament. Tot i
això, el resultat final de tresoreria és el mateix que s'ha posat a aprovació.
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Els assistents aproven els comptes d'aquest període per unanimitat.
En el cinquè punt de l'ordre del dia, Josep Maria Fort fa alguns aclariments respecte a la
situació de les Assemblees Territorials locals (tal com Porrera, Poboleda o la Morera) respecte
a la nostra Assemblea Territorial. Com tothom deu saber, Priorat per la Independència va
néixer per acollir en el seu si tots els membres de l'ANC del Priorat, atès que no s'esperava
que tots i cadascun dels municipis tingués el mínim legal per a formar la seva Assemblea
local, però especialment, per a fer activitats amb autonomia suficient. Tanmateix, al cap de
poc temps es formava “Porrera per la Independència” amb cinc membres de ple dret. Tot i
haver animat a la formació d'AT on això fos viable, no en teníem coneixement de cap altra
fins a conèixer la dissolució de “Poboleda per la Independència”. Recentment, l'AT de La
Morera, ―tot just acabada de formar, cosa que desconeixíem— va fer un encàrrec de material
mitjançant el lloc web creat a tal efecte per l'ANC. Els serveis centrals els van informar que
calia que passessin per l'AT del Priorat. Aquesta opció pot ser correcta de moment, però a la
llarga no és adequada.
El propòsit de Priorat per la Independència és que cada AT tingui la seva pròpia autonomia, i
la nostra Assemblea Territorial serveixi d'aixopluc als membres que no poguessin —o no
volguessin— constituir la seva pròpia AT local. Segons el Secretariat de Priorat per la
Independència això és degut a una interpretació literal, i potser abusiva, de l'article 28.2 dels
nostres Estatuts, on diu: Excepcionalment, l'àmbit territorial també podrà ser un o més nuclis
separats del mateix municipi, l'agrupació de diferents municipis d'una comarca, una comarca
o regió, si és el cas. El tresorer demana l'opinió dels assistents sobre aquesta situació. Anton
Vidal proposa que es faci avinent al Secretariat Nacional la nostra posició referent al
manteniment del nom i àmbit de “Priorat per la Independència” del qual en queden excloses
totes aquelles AT locals que aconsegueixin formar-se d'acord amb els Estatuts. Els assistents
estan d'acord en aquesta solució, que respecta els interessos i la personalitat de tothom i en la
posada en pràctica de la qual no hi veuen cap problema. El coordinador, Roger Tarradas,
manifesta que parlarà amb el Secretariat Nacional per tal de fer-li avinent la nostra posició.
Per la seva part, Jonàs Macip, que hi assisteix en representació de Porrera per la Independència, diu que, per part de la seva AT, no ha d'haver-hi cap problema amb Priorat per la
Independència ni amb la solució proposada.
S'encarrega de desenvolupar el sisè punt de l'ordre del dia el coordinador, Roger Tarradas.
Comença explicant la trobada que el aquest mateix dia, al matí i a La Selva del Camp, amb els
coordinadors de la Regió IV (Camp de Tarragona, La Conca i el Priorat), on s'han intercanviat
idees i propostes de treball, a més de comentar temes referits a la propera Assemblea General
del proper 16 de març a Girona. Entre altres temes tractats, s'ha fet referència a fer present la
imatge pública de l'ANC, que cal que sigui més coneguda pel públic. També, en referència als
casos poc exemplaritzants en que s'han vist involucrats alguns polítics recentment, cal
remarcar que, una de les causes per les que volem la independència perquè el nostre model de
país no és pas aquest, ha de ser honest i transparent.
També avança que per al proper mes de juny l'ANC prepara un acte multitudinari que pugui
tenir una ressonància mediàtica internacional, del que aviat se'ns facilitaran més dades.
Exposa el procés de presentacions a la comarca, concretant que en aquests moments només
queden dues poblacions —El Lloar i Margalef— on presentar l'Assemblea. En els dos casos ja
s'han fet passes per poder fer l'acte corresponent: a Margalef si ha establert contacte
mitjançant Enric Masip, de La Bisbal, i al Lloar ho estava gestionant Mònica Rull.
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En tots dos casos ja només falta concretar les dates. En acabar aquest cicle de presentacions,
es proposa fer-ne una també a Marçà, doncs quan es va fer l'assemblea constituent de Priorat
per la Independència aquesta entitat, lògicament, encara no era coneguda.
També confirma la constitució d’una nova Assemblea Local a la Morera de Montsant que es
presentarà el proper dia 24 de febrer a la mateixa població, i al que estem convidats.
Pel que fa referència a la campanya adreçada als ajuntaments on els hi demanàvem una major
implicació, en els casos en que ja no hi fos, en el posicionament sobiranista, fa referència als
municipis que s’han sumat a l’Associació de Municipis per la Independència. En aquest cas es
troben Pradell de la Teixeta, La Bisbal de Falset i La Torre de Fontaubella. A més, s’han
declarat territori lliure Els Guiamets, Pradell de la Teixeta, La Vilella Baixa i La Torre de
Fontaubella. Fa constar també que, com que a La Vilella Alta no hi ha constituït ajuntament
no es fa possible demanar cap actuació en aquest sentit. Josep Maria Fort comenta que en
algun cas les autoritats espanyoles han actuat en contra algun municipi a causa d'aquestes
declaracions. Jonàs Macip manifesta que el fa la Delegación del Gobierno es demanar
confirmació de la declaració que no li complau. Josep Maria Abella diu que el següent pas
que fan les autoritats espanyoles es fer un requeriment per tal que l'Ajuntament es desdigui
d'aquesta declaració i la deixi sense efecte. En aquest cas, la posició dels assistents és que com
a Priorat per la Independència - ANC caldria prendre un posicionament de defensa de les
poblacions afectades.
Explica el coordinador als presents com està funcionant l'activitat que sota el nom de “Diàlegs
pel Nou Estat Català” està desenvolupant Priorat per la Independència, fent un resum dels tres
actes realitzats fins ara: Miquel Puig, Pagesos per la Independència —en col·laboració amb la
Unió de Pagesos— i Josep Manuel Busqueta, confirmant el compromís de la Presidenta de
l’Assemblea Carme Forcadell i de la periodista i escriptora Patrícia Gabancho de participar
properament en aquests “Diàlegs”. Diu també que s'està contactant amb altres persones (Jordi
Bilbeny, Joaquim Margalef, Elisenda Paluzie, etc.) per tal de veure si poden venir. En aquest
punt, Josep Maria Fort intervé per precisar que si en aquests Diàlegs ha d'intervenir algun
conferenciant que es pugui identificar amb algun partit polític, caldria compensar-ho amb
altres que tinguin relació amb partits diferents, per tal d'explicitar el caràcter apartidista i
transversal de l'ANC. Proposa també fer activitats del tipus “Encèn la Flama” (encendre una
estelada amb llànties en alguna plaça o lloc concorregut), tal com s'ha fet a Reus, al Mercadal.
Òbviament, cal una organització prèvia, per planificar l'abast, vendre “llànties” simbòliques,
etcètera. Les associacions cíviques hi participen i es converteix en una festa per tot el poble.
Agustí Masip proposa fer-ho a Escaladei, com a ubicació simbòlica. Caldria demanar
permisos al Patronat, en aquest cas.
Finalment, proposa col·laborar en el mecenatge de la producció del nou projecte
cinematogràfic d’Isona Passola (“L’endemà”), fent-hi una aportació de 300 € mitjançant la
xarxa de micro-mecenatge Verkami. Ara ja s'ha arribat a la xifra proposada de 150 000 €.
Aquesta contribució donaria dret a dues còpies en DVD de la pel·lícula i una projecció
pública amb presència de la directora, Isona Passola. Dóna la paraula als presents per tal que
valorin aquesta possibilitat, atesa la situació financera actual. Jordi Sedó comenta que es vol
superar la xifra de 153 000 € perquè significaria un rècord mundial en mecenatge popular.
Després d'altres intervencions i aclariments, es posa a votació la proposta, aprovant-se per
unanimitat. Es faculta al coordinador per a fer l'ingrés i totes les accions necessàries.
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En el setè punt de l'ordre del dia, Josep Maria Fort informa que s'ha fet una consulta a tots els
socis per tal de poder canalitzar la col·laboració dels associats en les tasques de funcionament
de Priorat per la Independència. D'aquesta manera es diversificaria i distribuiria la càrrega de
treball, que fins ara recau en gran part en els membres del Secretariat, alhora de tenir una
estructura més àgil i participativa. Amb aquesta finalitat s'ha fet un formulari a GoogleDocs
que ha estat atès per diversos associats a Priorat per la Independència. Es fa un resum de les
demandes i els oferiments, procurant actualitzar una graella amb funcions i compromisos
personals de membres de Priorat per la Independència. Aquesta graella romandrà oberta,
permetent incorporar altres persones per a tasques concretes.
El secretari recorda que, d'acord amb l'article 3.10.3 del Reglament de Règim Intern de
l'ANC, cal dur a terme la renovació de les persones que el formen, atès que s'ha complert el
termini d'un any des de la darrera elecció, que va ser la primera amb motiu de la constitució
de Priorat per la Independència el 10 de febrer de 2012. Malgrat que el dia 16 de març de
2012 es va produir la ratificació d'aquest mateix Secretariat prevista pels actuals Estatuts de
10 de març, el Secretariat entén que cal fer la renovació en aquesta Assemblea, tal com s'havia
anunciat en l'anterior i en la mateixa convocatòria d'aquesta.
En temps i forma adequats, s'havia demanat la presentació de candidatures al nou Secretariat.
Fins al moment el secretari només té constància de la presentació de Roger Tarradas a la
reelecció com a coordinador. No havent-hi més candidatures per exercir les funcions de
coordinador, es proposa a l'Assemblea la reelecció per un altre període, que seria el primer.
S'accepta per unanimitat la continuació de Roger Tarradas com a coordinador territorial.
Malgrat que els actuals secretari i tresorer han demanat repetidament ser rellevats d'aquestes
funcions, no hi ha candidats a aquestes posicions. Es demana als presents si hi ha candidats
per a cobrir aquests llocs, doncs el secretari no pot fer-ho per més temps per motius de salut
—tal com ha manifestat repetidament— i si no es pot completar el nou Secretariat caldria
cessar en l'activitat de Priorat per la Independència, cosa lamentable. Després d'algunes
intervencions, s'ofereix a fer les funcions de secretari el membre de ple dret Josep Maria
Abella Batllevell. Tots els assistents manifesten la seva conformitat amb l'elecció aquest
associat com a secretari. Quant a les funcions de Tresorer, Josep Maria Fort accepta continuar
exercint-les nominalment, però comptant amb el compromís de l'ajuda efectiva de les
persones que s'han ofert a col·laborar en aquestes tasques. Ho proposa d'aquesta manera a
l'Assemblea i els assistents mostren el seu acord amb aquesta reelecció.
Eduard Selma proposa continuar la seva pertinença al Secretariat com a vocal, per tal d'ajudar
a la transició en la mesura de les seves possibilitats; també s'ofereix a continuar encarregantse del manteniment del lloc web mentre no es disposi d'alguna altra persona amb la preparació
adequada per a fer-ho. S'acorda per part dels presents que l'actual secretari continuï al
Secretariat com a vocal.
De la mateixa manera, es proposa que els actuals vocals, que van entrar al Secretariat per
cooptació a mida que s'anava ampliant la base de Priorat per la Independència, passin a ser-ho
per acord de l'Assemblea. Es tracta de Mònica Rull, Jordi Sedó i Anton Vidal. No havent-hi
cap oposició per part dels presents i comptant amb la conformitat dels esmentats en segon i
tercer lloc, s'acorda escollir-los com a vocals del nou Secretariat. En el cas de Mònica Rull,
absent en aquest moment de l'Assemblea per motius de maternitat, s'acorda proposar-li
l'acceptació d'aquesta funció. En cas de no poder comptar amb la seva conformitat, el seu
nomenament quedaria sense efecte.
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El Secretariat proposa també la incorporació de noves persones com a vocals, sense que es
presenti ningú en aquell moment. Es deixa a criteri del nou secretariat la possible ampliació
amb nous vocals per cooptació en el cas que l'expansió de Priorat per la Independència així ho
aconselli.
En el vuitè punt de l'ordre del dia, els assistents son informats dels objectius principals de la
propera Assemblea General a celebrar el 16 de març a Girona. Prèviament caldrà fer reunions
prèvies a cada Assemblea territorial per a debatre les esmenes, que tothom rebrà en breu. Es
pot optar per afegir-se a una altra AT (com es va fer l'any passat, on ens vam afegir a Reus) o
bé fer-la de manera autònoma. S'acorda fer-ho d'aquesta manera, convocant una assemblea
ad-hoc amb aquest propòsit el dia 9 de març a Falset (la data no es pot canviar, segons el
Reglament de l'Assemblea del 16 de març del 2013). Josep Maria Fort intervé en el sentit que
ateses les circumstàncies, la dinàmica de funcionament i els interessos manifestats per alguns
associats a Priorat per la Independència no li sembla prioritari dedicar esforços i energies a la
feina de discussió d'esmenes als estatuts i reglament de règim intern de l'ANC, en la mesura
que això va en detriment d'altres feines que considera imprescindibles. S'obre un torn
d'intervencions on alguns assistents manifesten que els canvis estatutaris proposats per
aquesta assemblea i coneguts fins ara tenen poc o nul efecte sobre les nostres activitats.
Dins del novè i darrer punt de l'ordre del dia, Agustí Masip proposa que, per tal de fer les
Assemblees més dinàmiques, es pugui ometre la lectura de l'acta de l'Assemblea anterior. Atès
que les actes estan disponibles per a tothom mitjançant el nostre lloc web i que, en tot cas, es
pot adjuntar també com a document PDF en el mateix correu de convocatòria, el Secretariat
accepta el suggeriment i així ho farà en la propera Assemblea General.
Un assistent proposa que una de les activitats que es poden fer en el futur és una conferènciadebat al voltant de l'obra d'Hilari Raguer, reconegut historiador, que porta per títol
“L'independentisme no és pecat”. El secretariat també pren nota d'aquest suggeriment.
Tenint en compte la gentilesa del Consell Comarcal en cedir-nos la Sala d'Actes i les seves
instal·lacions (inclòs el projector de vídeo i la calefacció) es proposa enviar una carta
d'agraïment en la persona del President d'aquest Consell.
Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:30 hores.

El Secretari,
Eduard Selma Bargalló

V. i P. El Coordinador,
Roger Tarradas Mancheño
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Annex a l'acta de l'Assemblea General del 16 de febrer de 2013:
ACORDS:
1. El el quart punt de l'ordre del dia, s'aprova l'estat de comptes presentat pel tresorer Josep
Maria Fort, amb uns ingressos de 279,00 € i despeses de 258,20 € en el darrer període, donant
un saldo actual de 1 035,99 €. En data 16 de febrer de 2013 el saldo del compte corrent del
Banc de Sabadell és de 1 128,34 € i el saldo de la caixa en metàl·lic és de - 92,35 €.
2. Dins del cinquè punt de l'ordre del dia, s'acorda facultar al coordinador per tal de fer
gestions davant del Secretariat Nacional que permetin la coexistència i autonomia, en pla
d'igualtat, de l'AT del Priorat i de les AT locals actuals o que puguin sorgir en el futur.
3. També dins del cinquè punt, s'acorda facultar al coordinador per a fer una aportació de
300 € en nom de Priorat per la Independència al projecte de micromecenatge de la pel·lícula
“L'endemà” de Isona Passola, en les condicions previstes per l'esmentat projecte.
4. En el setè punt de l'ordre del dia, es produeix la renovació del Secretariat Territorial, que
tindrà a partir d'ara aquesta composició:
Coordinador: Roger Tarradas Mancheño, DI 37631788Q, reelegit per primera vegada.
Tresorer:
Josep Maria Fort Carracedo, DI 39652429S, reelegit per primera vegada
Secretari:
Josep Maria Abella Batllevell, DI 39872724Q, escollit per primera vegada
Vocals:
Jordi Sedó Rius, Mònica Rull Muruzàbal, Anton Vidal Inglès i Eduard Selma Bargalló
5. En el vuitè punt, s'acorda fer la reunió preparatòria de l'Assemblea General del 16 de març,
pel que fa a l'AT de Priorat per la Independència, de forma autònoma i a Falset.
Certifico que aquests acords casen amb el contingut de l'acta de l'Assemblea esmentada.

El Secretari,

Eduard Selma i Bargalló
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