
Acta de la reunió de Secretariat del dia 6 d'octubre de 2012

Comença la sessió a les 19:30, a Falset, carrer Les Torres, 8. S'excusen Roger Tarradas,  per 
estar fora del país, i Jordi Sedó per no haver rebut la convocatòria a temps. 

1 – Activitat i presència de l'ANC al Priorat: Es comenta la circular que s'havia acordat 
d'enviar als ajuntaments, així com del model de resolució a adjuntar. Hi ha consens en que el 
model de resolució de que es disposa (de l'Ajuntament de Vic) resulta massa complex per a la 
majoria d'ajuntaments de la nostra comarca, tot i que es podria enviar com a guia als 
ajuntaments que la demanessin. S'acorda refer la redacció (han quedat encara uns camps 
genèrics) tot abreujant-la una mica. 

També s'acorda demanar pressupost per tenir 500 fulls A4 amb capçalera de Priorat per la 
Independència a una tinta i encarregar un segell de goma amb el logo de PPI. Un cop es 
disposi d'aquest material s'imprimiran les cartes i s'enviaran. Si és possible, el dia 18 d'octubre 
―abans de la conferència d'Albert Pont― es farà un acte públic davant la premsa informant 
de la tramesa de peticions. Es procurarà que hi pugui haver presència d'alcaldes o regidors de 
diferent significació política. Es demanarà a en Roger Tarradas si pot establir contacte amb els 
alcaldes de La Figuera i del Masroig, amb aquest efecte, i amb en César López com a 
president del CC del Priorat. Josep Maria Fort parlarà amb els grups municipals que governen 
Porrera i Marçà, per tal de completar l'espectre ideològic. 

Es comenta també que, després de l'onze de setembre, la llista de correu (la imatge periòdica 
que veuen els associats) està poc activa. Al Secretariat Comarcal rebem el recull de premsa, 
però es veu massa extens i feixuc per reenviar-lo a tots els membres de la llista. S'acorda, 
però, que hauria d'haver-hi una entrada a la setmana per part nostra, com a mínim. 

En el mateix sentit, es proposa revisar la coordinació i col·laboració amb les altres AATT de la 
comarca: Porrera per la Independència i Poboleda per la Independència, dels qui no tenim 
notícies recents.  

2 – Actes de presentació de l'Assemblea. Organització de xerrades. Presència en actes 
populars.  Quant a les xerrades sobre independència i economia, es proposa parlar amb en 
Marc Ripoll, qui pot estar relacionat amb el CCN. La secció comarcal de PIMEC no ha donat 
resposta fins ara als requeriments que se li han fet.

En aquest sentit, es proposa que  Roger Tarradas s'adreci directament a en Miquel Puig, 
proposant-li fer una xerrada el dia 30 de novembre o els dies 1 i 2 de desembre. A Falset serà 
Fira de Sant Andreu i possiblement ell ja estigui aquí. 

Una xerrada posterior pot estar relacionada amb l'agricultura i la podria fer en Pep Riera 
(fundador de UP). S'hi podria entrar en contacte mitjançant en Joan Salvador. Aquesta segona 
xerrada es podria fer el dia 28 de desembre. 
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3 – Situació econòmica. Josep Maria Fort exposa el balanç econòmic fins al moment, on 
queda palès que amb la venda de marxandatge i l'organització dels autocars (que es van 
omplir fins a la darrera plaça) es pot fer front a les despeses proposades i altres que puguin 
venir.  Una de les despeses pendents consisteix en subvencionar el taxi que va ser necessari 
per desplaçar-se de La Bisbal de Falset, per tal que als seus usuaris, encara que el viatge els 
resulti més car que als que hi van anar en autocar, la despesa no resulti excessiva. En aquest 
sentit, s'acorda demanar a n'Enric Masip (La Bisbal) quin va ser el cost del taxi.

4 – Compte corrent al Banc de Sabadell. El secretari lliura al tresorer certificació de l'acord 
pres a l'Assemblea del 8 d'Agost per tal que es pugui demanar al Secretariat Nacional 
l'apertura d'un c/c al Banc de Sabadell.

5 – Acte de La Morera: El secretari informa que s'ha posat en contacte amb Ramon Antich, 
regidor de La Morera, que ja ha encomanat el local i el material de la presentació. Es proposa 
que n'Anton Vidal participi a la presentació, cosa que aquest accepta. El secretari queda 
encarregat de recordar-li la presentació a Irene Martin, del Secretariat Nacional. 

6 – Propera Assemblea. En la darrera reunió es va quedar de convocar una assemblea de 
membres de PPI que, com és habitual, pot ser també oberta. Anton Vidal s'encarregarà de 
demanar la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Falset per al divendres dia 26 d'octubre a les 
19:30. També s'encarregarà de demanar un pregó per al mateix dia i l'anterior (25 i 26/10).

7 – Elecció de nou Secretariat. Acostant-se l'any de l'elecció del secretariat actual, caldria 
convocar eleccions. Malgrat que el mes de març ―coincidint amb els estatuts definitius de 
l'ANC― es va revalidar aquest, tant el tresorer com el secretari han demanat ser rellevats 
d'aquesta responsabilitat. S'acorda que en l'assemblea del 26 d'octubre es plantegi aquesta 
necessitat de canvi, deixant l'elecció pròpiament dita per a l'assemblea següent.  

8 – Diversos. Tot i no haver-hi pogut assistir personalment, intervé telefònicament Jordi Sedó 
per  proposar  promoure  o  adherir-se  a  la  campanya  de  substitució  de  les  festes  laborals 
espanyoles ―com ara el 12 d'octubre―  per les pròpies dels Països Catalans

No havent-hi més qüestions a tractar, s'acaba la reunió del Secretariat a les 22:00 hores.

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