
Acta de la reunió del dia 8 de juliol del 2012

Reunió ordinària de Secretariat. S'excusa Mònica Rull, per motius familiars. Comença a les 
17:15 al carrer de Les Torres, núm. 8.

El Coordinador informa de les gestions fetes per aconseguir l'adhesió d'alguns Ajuntaments i 
possiblement del Consell Comarcal més endavant, a l'ANC. A les estadístiques de Municipis 
per  la  Independència  encara no hi  consten  Porrera ni  Torroja,  es  recordarà  als  respectius 
Secretaris d'enviar la corresponent notificació a l'AMI. També informa que al proper número 
de la revista “Canya i Gram” del Masroig, apareixerà un article parlant de l'ANC. Quant a 
l'acampada Independentista de marçà, es va enviar un oferiment a l'organitzador, Pere Gort, 
del qual no s'ha rebut resposta. 

Es  debaten  els  itineraris  proposats  per  la  Caravana  de  la  Regió  4,  a  celebrar  el  proper 
diumenge 22 de juliol. Un d'ells passa per Porrera i Alforja, Roger Tarradas s'encarregarà de 
contactar els organitzadors i també Porrera, doncs la Caravana arrenca de Falset 

S'informa que el 2 de setembre es farà també una Marxa des de Montblanc fins a Poblet, per 
commemorar la Marxa de la Llibertat (juliol-setembre de 1976). Roger Tarradas es posarà en 
contacte amb Xavier Massaguer (676 807 612) per tal de concretar les activitats proposades 
els dies 8, 9 i 10.

Es confirma que l'acte de Miravet tindrà lloc el 28 de Juliol a la tarda, en hora per concretar

Josep M. Fort constata que, amb el nombre d'adherits i simpatitzants actual, no hi ha prou 
suport per a fer activitats més ambicioses, però ens podem afegir a la Marxa del dia 22 i l'acte 
de Miravet, i algun altre que s'organitzi. També es podrien fer actes de “Dóna la cara per la 
Independència” aprofitant les Festes Majors d'Estiu que es facin a la comarca. Roger Tarradas 
en farà un calendari.

S'acorda convocar una Assemblea oberta el proper 14 de juliol, amb el següent ordre del dia:

1. Informació de les activitat realitzades
2. Activitats a desenvolupar: Dóna la cara per la Independència
3. Presentacions pendents
4. Propostes d'ampliació del Secretariat Comarcal
5. Torn obert de paraules

Nota: per coincidència de dates amb altres actes, es desplaça la convocatòria al 15 de juliol.
 

Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:45 hores del mateix dia.

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