
Acta de la reunió del dia 25 de maig del 2012

Aquesta reunió és exclusiva per als membres de Falset, i té com a únic punt de l'ordre del dia 
l'organització de la presentació de l'ANC i PPI a aquesta vila. Comença a les 19:00 hores al 
carrer de Les Torres, núm. 8 de Falset. Amb posterioritat s'excusa Anton Vidal, que no havia 
rebut la convocatòria per causes desconegudes.

Es posa sobre la taula la disjuntiva de triar entre les dues dates possibles: el 16 o bé el 29 de 
juny. El Secretari ja havia fet la pre-reserva d'aquestes a la Sala d'Actes de l'Ajuntament. Els 
altres  espais  possibles  (Artesana,  Castell,  local  al  costat  de  la  Biblioteca)  no  estaran 
disponibles en aquestes dates, per obres o altres causes.

Com a possibles convidats es parla d'Oriol Grau, Josep Manel Ximenis (alcalde d'Arenys de 
Munt per les CUP), Pep Riera i Antoni Llimona, d'Unió de Pagesos i Lluís Llach, si està 
disponible. D'altra banda, hi han activitats que poden restar assistents a cada presentació: Un 
viatge col·lectiu a Moscú a partir del 28, que afecta a unes 20 persones de Falset, i una trobada 
de Corals pel dia 16, que pot afectar a un nombre semblant de persones.

Després de diversos contactes telefònics en el transcurs de la reunió, s'acorda triar el dia 29, 
en  que  poden  assistir  Oriol  Grau  i  J.  M.  Ximenis.  Figures  complementàries  que  poden 
convocar un ample espectre d'assistents. A més, tenim el compromís de Toni Orensanz com a 
presentador i moderador. La representació de PPI-Falset podria anar a càrrec de Dolors Sellés 

També s'acorda demanar, dins de l'apartat artístic, la col·laboració de Marta Cardona. També 
es podria  preparar alguna poesia. Es decideix que l'hora idònia fóra a les vuit del vespre.

S'encomana al Secretari confirmar la reserva de la Sala d'Actes de l'Ajuntament per aquell dia.

La difusió de l'acte començaria uns 15 dies abans; caldria enviar notes de premsa i gasetilles a 
Jordi Soldevila i Alfons Reig uns 10 dies abans. També s'hauria de fer acte de presència a 
“L'hora del vermut” de Ràdio Falset. Enviar un model a Mercè Fucho per a la TV local. El 
coordinador,  Roger  Tarradas  queda  compromès  a  convidar  específicament  les  entitats  de 
Falset i de la comarca: Presidents de les D.O., Agrupació Hostaleria Rural, CQS, etc. 

Caldria comptar amb uns 50 cartells per a Falset (40 A4 i 10 A3) més uns altres 10 o 15 per 
als pobles més propers. 

Per acabar de fixar els darrers detalls, la propera reunió s'estableix el divendres 8 de juny. 
Addenda: posteriorment es comprova que aquesta data coincideix amb la presentació a 
Bellmunt. Es decideix, per tant, traslladar-la al DIJOUS, SET DE JUNY a les 20:30.

 Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:00 hores del mateix dia.

El Secretari, V. i P. El Coordinador,
Eduard Selma Bargalló Roger Tarradas Mancheño 
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