
Acta de l'Assemblea General del dia 12 de març de 2016

Comença l'assemblea a les 19:15 hores, a la sala d'actes del Consell Comarcal del Priorat. La
mesa la formen Josep Maria Fort, coordinador, Núria Bonfill, tresorera; d'entre els socis de
ple dret s'habilita a Eduard Selma per actuar com a secretari accidental, atesa la impossibilitat
d'assistència per motius de salut del Secretari, Josep Maria Abella. A més hi assisteixen Òscar
Beltran,  Mònica  Rull,  Jordi  Sedó,  Roger  Tarradas  i  Anton  Vidal,  tots  ells  membres  del
secretariat  territorial.  S'excusa també Josep Munté,  per motius de salut.  En total  hi  ha 16
membres de ple dret i quatre col·laboradors i simpatitzants. Un cop vàlidament constituïda
l'assemblea ordinària, s'inicien les deliberacions.

Josep Maria Fort dóna lectura a aquest ordre del dia, que és aprovat pels assistents:
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.

2. Memòria anual d'activitats i comptes de l'any 2015.

3. Aprovació, si escau, de la memòria i els comptes de l'any 2015.

4. Renovació dels membres del secretariat i dels càrrecs que finalitzen el seu mandat (és 
necessari en virtut dels estatuts la renovació del càrrec de secretari).

5. Anàlisis de la situació del procés i propostes per la fixació de la posició de l'ANC.

6. Torn obert de paraules.

El coordinador exposa que, pel motiu d'estar hospitalitzat el secretari de l'A. T., no es podrà
donar lectura a l'acta de la sessió anterior. Proposa publicar aquesta tan bon punt es disposi de
la mateixa, per tal que els participants hi puguin fer esmenes, si escau. Els assistents aproven
la mesura per unanimitat.

De la mateixa manera, atès que hi ha dificultats en la projecció de les presentacions que donen
suport visual als punts 2 i 3 de l'ordre del dia, es proposa canviar l'ordre d'aquest per aprofitar
el temps, començant pel punt quatre. Els assistents també aproven la proposta.

Josep Maria Fort precisa que, tal com és habitual en cada Assemblea Ordinària de la nostra
A. T., els càrrecs de Secretariat Territorial es posen a disposició de cada Assemblea General,
per tal que siguin renovats o ratificats. Els assistents es manifesten d'acord amb la continuïtat
del  secretariat  actual,  sempre  que  aquests  hi  estiguin  d'acord.  Tanmateix,  es  recorda  que,
d'acord amb els nostres estatuts, és imperativa la substitució del secretari actual, que ha estat
reelegit per dues vegades consecutives. No havent-se presentat cap candidatura prèviament,
s'obre un torn de paraules per demanar candidats per aquesta funció. Roger Tarradas s'ofereix
en el cas de que no surti cap altre candidat, bo i recordant que convé que hi hagi renovació al
secretariat i  no es vegin sempre les mateixes cares. Després d'algunes intervencions, Jordi
Sedó s'ofereix per ocupar-se de la Secretaria de la nostra A. T. No havent-hi més candidatures,
es posa a votació aquesta, que és aprovada per unanimitat.
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Alhora, en Frederic Cortés es proposa com a vocal del secretariat territorial, per tal d'ajudar a
la renovació d'aquest. Es posa la seva candidatura a parer dels assistents, que ho aproven per
unanimitat.

Un cop resolts els problemes amb la projecció de les presentacions visuals, es passa al segon
punt  de l'ordre  del  dia.  El  secretari  accidental  fa  un repàs  a  les  activitats  del  Secretariat
Territorial  fins  a  la  data,  així  com l'evolució  del  mitjans  de comunicació  social  dels  que
disposem (pàgines web, Blog i Facebook). Posteriorment es projecta un resum de les activitats
de la nostra A. T. fetes a la comarca o amb incidència a la mateixa, que van sent comentades
específicament pel coordinador.

En acabar aquestes presentacions, la tresorera mostra les xifres de l'activitat econòmica de la
nostra territorial, tot aclarint els dubtes que puguin tenir els assistents.

Posats a votació la memòria d'activitats i els comptes de la nostra assemblea territorial, són
aprovats separadament i per unanimitat. 

Havent-se tractat ja el quart punt de l'ordre del dia, es passa a informació i debat el cinquè,
referent a l'anàlisi de la situació del procés i a les propostes per a la fixació de la posició de
l'ANC. Obre el tema el coordinador, Josep Maria Fort. Comença recordant que, per primera
vegada  a  la  història  recent,  disposem d'un  govern  a  la  Generalitat  de  Catalunya  amb un
plantejament nacional coincident, a grans trets, amb el de l'ANC. I que això és també fruit del
treball de l'Assemblea. Cal determinar quin serà, a partir d'ara, el paper de l'ANC; el qual,
lògicament,  haurà  de  ser  diferent.  Recorda  que  en  la  recent  conferència  del  president  de
l'ANC,  Jordi  Sànchez,  va  explicar  els  tres  eixos  que,  segons  el  seu  parer,  haurien  de
conformar la nostra actuació. 

En primer lloc,  la creació d'una majoria social  per tal  d'assegurar el  resultat  de qualsevol
plebiscit, incidint sobre les persones encara indecises.  Després, avançar cap a la sobirania i la
desconnexió de l'estat, el que significa que cal obeir les lleis emanades del Parlament Català.
En aquest punt l'actual Govern té la iniciativa. I finalment, el procés constituent, que ha de ser
un procediment participatiu i popular vers al nou estat. En aquesta activitat, que ha de ser
descentralitzada per tot el territori, caldrà comptar amb l'ANC, que és qui té la infraestructura
adient. Menciona la formació de «Reinicia», fòrum de treball i debat on hi és present l'ANC
juntament amb altres entitats favorables al dret a decidir. Això permetrà la difusió d'un procés
constituent popular, que després donarà lloc a actuacions parlamentàries. Remarca també la
conveniència  de  la  participació  en  activitats  d'interès  social,  com  el  suport  a  la  recent
manifestació de la Plataforma per la Defensa de l'Ebre, o les futures mobilitzacions a causa de
les deficiències de la carretera N-340, a les que l'ANC dóna suport.  Recorda que ens han
demanat que fem arribar al Secretariat Nacional els problemes més urgents de cada territori. 

Dins del sisè punt de l'ordre del dia, s'obre un torn d'intervencions on es posa de manifest que
cal  incidir  principalment  sobre  les  qüestions  que  tenen  més  consens  entre  els  diversos
territoris per no perdre la transversalitat de l'ANC, deixant per al Govern les decisions que
poden resultar polèmiques. Hi ha consens en que cal continuar difonent els arguments contra
la por;  un bon exemple són les conferències fetes als  funcionaris (tant de l'Administració
Local com de l'Estat) per tal d'esvair les pors de que aquests, en complir les ordres legítimes
de la Generalitat de Catalunya poguessin incórrer en cap mena de delicte. En el curs del debat,
Frederic Cortés pregunta si aquesta informació esclaridora no es pot difondre mès entre les
persones afectades. El Coordinador li contesta que així es farà ben aviat. 
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S'informa també als  assistents  de l'extremada vigilància  que està  patint  l'ANC, que bé es
podria qualificar d'assetjament.  Roger Tarradas proposa ampliar també la base social  bo i
adreçant-se a un sector de la societat normalment menystingut, el dels treballadors autònoms,
proposta que és compartida per Mònica Rull.

Josep  Maria  Fort  suggereix  que  aquestes  propostes  podrien  estar  recollides  durant  la
confecció  d'una  Constitució  popular. Jordi  Sedó manifesta  que  una  execució  correcta  del
Procés Constituent pot arrossegar cap a les nostres propostes a persones que ara no s'hi senten
vinculades. Frederic Cortés proposa que es poden fer actes amb ressonància pública (com
«Encén la Flama») per tal d'aconseguir més socis, que seran necessaris en el futur proper.

El coordinador comunica als assistents la proposta que es va fer en la darrera reunió de la
Regió IV d'establir un fons de solidaritat econòmica entre A. T. per tal que les assemblees
territorials amb més població, però menys militància en termes relatius, poguessin emprendre
les accions de difusió necessàries, però que no estarien a l'abast del seu propi pressupost. Es
comenten diferents modes per tal de dur-ho a terme. 

També informa del principi d'acord que s'ha establert amb el Casal Carrasclet per tal de fer un
acte conjunt a la Quartera de Falset el proper dia 23 d'abril, Diada de Sant Jordi. Els assistents
mostren  el  seu  acord  amb  aquestes  accions  conjuntes,  que  caldria  incloure  dins  la  més
absoluta normalitat. 

Havent  acomplert  la  totalitat  de  punts  de  l'ordre del  dia,  sense que  s'hagin  demanat  més
paraules, s'aixeca la sessió a les 21:05 hores. 

El secretari accidental n'aixecarà acta incloent un full separat amb els acords presos.

El Secretari accidental, V. i P. El Coordinador,
Eduard Selma Bargalló Josep Maria Fort Carracedo 
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Assemblea General ANC-Priorat del 12/03/2016

Acords:

1: Es deixa pendent d'aprovació l'acta de l'Assemblea General Ordinària anterior, atès que per
hospitalització del Secretari no se n'ha pogut fer la corresponent lectura. En el seu lloc, s'agafa
el compromís de fer-la pública més endavant als associats per tal que la puguin esmenar, si
cal. En la propera assemblea s'aprovaria amb les esmenes corresponents, si n'hi ha.

2: S'aprova per unanimitat la Memòria Anual d'activitats.

3: S'aprova per unanimitat l'Estat de Comptes fins a 29 de febrer del 2016.

4: S'escull com a nou Secretari de l'A. T. del Priorat al soci de ple dret Jordi Sedó i Rius, de la
Vilella Baixa, amb document d'identitat 39852612Y. Del nostre coneixement no hi concorre
cap de les incompatibilitats previstes als Estatuts ni al Reglament de Règim Intern (articles
3.9.2 i altres). Prendrà posessió després d'aquesta assemblea, tan bon punt hagi pogut rebre la
documentació del Secretari sortint Josep Maria Abella Batllevell, actualment en funcions. Tal
com és preceptiu i d'acord amb els articles 3.14 i 6.3.4 del reglament de Règim Intern de
l'Assemblea Nacional Catalana, el nou Secretari disposarà de signatura conjunta al compte
corrent que l'entitat té al Banc de Sabadell.

5: Queda escollit com a vocal del Secretariat el soci de ple dret Frederic Cortés i Cortés, de
Falset, qui s'incorporarà al Secretariat Territorial a partir d'aquest moment. 

6:  Es  faculta  al  Secretariat  Territorial  per a  continuar  les  accions  conjuntes  amb el  Casal
Carrasclet, tal com s'havia anat fent darrerament.

El Secretari accidental, V. i P. El Coordinador,
Eduard Selma Bargalló Josep Maria Fort Carracedo
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