
Acta de l'Assemblea Anual Ordinària de Priorat per la Independència del 13 d'abril de 2018 

L'Assemblea comença a les 19:45h. a la sala d'actes del Consell Comarcal del Priorat a 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 32 assistents. Un cop vàlidament constituïda l'assemblea, s'inicien les deliberacions 
amb el següent ordre del dia:

1. Informe d'activitats del darrer any.

2. Informe de tresoreria i aprovació dels comptes.

3. Renovació dels càrrecs al Secretariat. Elecció del nou coordinador/a i tresorer/a.

4. Propostes organitzatives i d'activitats.

5. Torn obert de paraules.

Un cop donades les informacions respectives a cada punt, amb les preguntes i posterior debat entre 
els assistents, s'acorda el següent:

Acords:

1.  Conformitat  amb l'informe d'activitats,  prop d'una  trentena  (tallers,  autocars  a  Barcelona, 
xerrades,  concentracions,  assemblees,  comunicats,  caravana  de  vehicles,  etc.)  presentat  per 
Eduard Selma, Josep Maria Fort i Jordi Sedó.

2. Aprovació de l'informe de tresoreria i dels comptes presentats pel la tresorera Núria Bonfill 
que donen un superàvit de 1.752 euros.

3.  Elecció com a nova tresorera de Dolors Sellès  Comelles  en substitució de Núria  Bonfill. 
Queda pendent la renovació del càrrec de coordinador, tot i l'oferiment d'en Jaume Margalef 
Giné, que degut a diverses limitacions que exposa, fan inviable la seva aprovació.

4.  Organitzar  activitats  diverses:  colaboracions  amb els  CDRs,  coordinació  entre  els  pobles, 
suport a presos, exiliats i imputats, veure serveis d'empreses alternatives, portar a la nova presi-
denta de l'ANC a Falset.

5. Seguir debatent el paper a desenvolupar per l'ANC amb el nou escenari.

Havent acomplert la totalitat dels punts de l'ordre del dia, s'aixeca la sessió a les 21:25 h.

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


