
Acta de l'Assemblea General Extraordinària de l'1 de desembre de 2017

L’Assemblea comença a les 19:45 hores a la sala d’actes de l’Ajuntament de Falset. La Mesa la 
formen el coordinador Josep M. Fort, la tresorera Núria Bonfill i el secretari Jordi Sedó. A més, 
hi assisteixen altres vocals del secretariat, socis de ple dret, col·laboradors i simpatitzants fins a 
un total de 21 assistents. Un cop vàlidament constituïda  l’assemblea extraordinària, s’inicien les 
deliberacions amb el següent ordre del dia:  

1. Informacions diverses: canvis a la presidència de l’ANC, Secretariat Nacional, renovació 
a Priorat per la Independència…

2. Informació econòmica.

3. Valoració de la situació política i el paper de l’ANC: referèndum, declaració de 
independència, repressió (presos, exiliats…), CDR…

4. Eleccions 21D, xarxa de control de l’escrutini.

5. Noves convocatòries: Concert per la llibertat dels presos polítics. Manifestació a 
Brussel·les…

6. Torn obert de paraules.

Donades les informacions respectives a cada punt, amb les preguntes i posterior debat entre els 
assistents s'arriba als següents acords:

Acords:

1. Conformitat amb els diversos canvis al Secretariat Nacional de l’ANC, quedant pendent 
la renovació de càrrecs a la nostra AT.

2. Aprovació dels comptes del període 2017 presentats per la tresorera Núria Bonfill, que 
donen un superàvit de 1728,79 euros.

3. Davant la valoració política exposada pel coordinador Josep M. Fort i comentada per 
diversos  assistents,  s’acorda  de  participar  amb les  diverses  iniciatives  encaminades  a 
l’alliberament dels presos polítics i exiliats, així com recolzar als CDR.

4. S'acorda  de  facilitar  la  informació  referent  a  les  diverses  formacions  polítiques 
independentistes de cara a les properes eleccions, així com de participar a la xarxa de 
control de l’escrutini.

5. S’acorda  de  fer  un  sondeig  de  participació  per  a  veure  les  possibilitats  de  viatjar  a 
Brussel·les.

Havent acomplert la totalitat dels punts del ordre del dia s’aixeca la sessió a les 21:00 hores.

El secretari,                                                     Vist i plau del coordinador,
Jordi Sedó Rius                                               Josep M. Fort Carracedo


