
Acta de l’assemblea  del dia 6 d’abril de 2019

Comença l’assemblea a les 19:45 h. a la sala Euterpe de Bellmunt de Priorat. La Mesa la 
formen Josep M. Fort, coordinador en funcions, Dolors Sellés, tresorera, i Roger Tarradas, 
secretari. A més, hi assisteixen altres vocals del secretariat, socis de ple dret, col·laboradors i 
simpatitzants fins  a  un total  de 17 assistents.  Un cop vàlidament  constituïda l’assemblea, 
s’inicien les deliberacions amb la següent proposta d’ordre del dia:

1. Aprovació de l’ordre del dia.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior.
3. Proposta i votació del nou coordinador.

4. Discussió i votació, si escau, de les esmenes al Full de Ruta a aprovar a la propera 
AGO del 5 de maig.

5. Precs i preguntes.

Acords:

Es llegeix i s’aprova l’ordre del dia.

Amb la rectificació de que la donació de 1.355,15€ es fa a l’Associació pel Drets Civils i no a 
la Caixa de Solidaritat s’aprova l’acta anterior per part de tots els assistents.

Després de la proposta per part de Josep M. Fort de Maria Montlleó com a nova coordinadora, 
i prèvia tanda d’aclariments del que comporta el càrrec i amb la condició per part de Maria 
Montlleó d’un temps de prova (tres mesos) per poder assegurar si pot complir adequadament 
amb el compromís, s’aprova el nomenament per unanimitat.

No havent-hi esmenes al Full de Ruta a aprovar a l’AGO del 5 de maig, i prèvia la seva 
lectura queda acceptada aquesta proposta de Full de Ruta.

Torn obert de paraules molt centrades al voltant del paper del govern de la Generalitat i els 
diversos partits polítics, les majories polítiques i el tema dels llaços grocs.

Havent acomplert la totalitat dels punts de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les 21:10 h.

El secretari,                                                               
Roger Tarradas

Priorat, 7 d’abril de 2019

– Acta AT Priorat 6/04/2019 - Pàgina 1 – 


