
Acta de l'Assemblea del dia 26 d'octubre de 2012

Comença la sessió a les 19:40, a la sala d'Actes de l'Ajuntament de Falset, amb aquesta 
proposta d'ordre del dia: 

1-    Lectura i aprovació de l’ordre del dia 
2-    Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió 
3-    Informe de les activitats de Priorat per la Independència - ANC 
4-    Informe de secretaria: socis, col·laboradors, simpatitzants. 
5-    Informe de tresoreria: estat de comptes; compte corrent. 
6-    Propostes d’acció: cicle de xerrades, campanya Tots els municipis del Priorat per 

la independència, presentacions pendents. 
7-    Pròxima renovació de responsabilitats en el Secretariat. 
8-    Torn obert de paraules 

1 – Dins el primer punt, s'aprova l'ordre del dia proposat per assentiment.

2 – El secretari dóna lectura a l'acta de l'Assemblea del dia 8 d'Agost del 2012, la qual és 
aprovada pels presents.

3 – El Coordinador, Roger Tarradas, informa als presents que, des de la constitució de Priorat 
per la Independència, el primer objectiu ha estat el de donar-nos a conèixer a la comarca, la 
qual cosa ha estat una feina laboriosa degut a les característiques d'aquesta. Fins ara hem 
efectuat presentacions a 13 municipis, i per demà està previst fer-ho a Cornudella. Sempre 
s'ha procurat fer-ho amb la col·laboració de persones de cada poble. A més d'activitats per al 
conjunt del Priorat, com la caravana de cotxes, s'ha col·laborat en sis actes de “Dóna la cara 
per la Independència”, amb el resultat que ara el Priorat és la segona comarca (en termes 
relatius)  en  aquesta  activitat,  només  pel  darrera  del  Berguedà,  on  va nàixer  la  iniciativa. 
També es va muntar una parada a la Fira del Vi, i s'han organitzat cinc autocars dels que van 
sortir del Priorat amb motiu de la concentració de l'Onze de Setembre d'enguany. Tot plegat, 
un mínim de 360 persones de la comarca van fer cap a Barcelona. Vol agrair especialment a 
Josep Maria Fort l'esforç dedicat a aquesta empresa. Després de l'èxit de la manifestació, el 
dia 15 de setembre es va reunir el Secretariat, i es va convenir que en aquesta nova etapa hi ha 
molta  feina  a  fer.  Com a  primera  acció,  ens  hem marcat  la  fita  de  proposar  a  tots  els 
Ajuntaments de la comarca que facin accions concretes, tal com associar-se a l'AMI ―cosa 
que 13 d'ells ja han fet―  declarar el municipi territori lliure, posar l'estelada al balcó de la 
Casa de la Vila, o altres. El 18 d'octubre es va presentar aquesta campanya a la premsa al 
Castell de Falset, amb presència d'alcaldes de totes les opcions polítiques de la comarca, atès 
el caràcter transversal de l'ANC. 

4 – El secretari informa de les estadístiques de les diverses plataformes que ANC-Priorat té a 
internet: lloc Web, Bloc i Facebook. El lloc web rep al voltant de 6 000 sol·licituds mensuals, 
procedents principalment de l'Estat Espanyol, els Estats Units, Itàlia, Alemanya, França, Gran 
Bretanya, Malàisia, Japó, Rússia entre altres. Els dies de la setmana amb més visites són el 
dilluns i dimecres, i les hores amb més visites les 8, les 11, les 16 i les 18. 
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Quant al Bloc resulta més difícil obtenir-ne les estadístiques; però té moltes entrades, permet 
la participació directa dels lectors, s'actualitza ràpidament i és també un punt de transferència 
entre  el  lloc  web i  el  Facebook.  El  nostre  perfil  al  Facebook actualment  té  803 amistats 
(seguidors) i centenars d'entrades. 

Pel que fa al nombre de socis i col·laboradors, recorda que actualment el Secretariat Nacional 
té la seva Base de Dades en procés de revisió i ampliació, per la qual cosa algunes dades 
encara s'ha de prendre com a provisionals. Com a membres de ple dret, ens consten 27 fins 
ara. Dels quals, 12 de Falset, 2 de Bellmunt, 2 de Marçà, 2 dels Guiamets, 2 del Masroig, 1 de 
Gratallops, 1 de Capçanes, 1 de La Bisbal, 1 de La Figuera, 1 de La Morera de Montsant, 1 de 
La Torre de Fontaubella, 1 de la Vilella Baixa i 1 d'Ulldemolins. Com a col·laboradors sense 
quota ens consten 8 persones. Els simpatitzants inscrits a la llista de correu són 143 fins avui. 
La proporció entre simpatitzants i socis de ple dret és més aviat baixa, de només un 18 %. 
Quan el sistema informàtic del secretariat Nacional estigui enllestit, ho confrontarem amb la 
nostra base de dades i la gestió podrà millorar.

5 – El Tresorer, en primer lloc, agraeix l'assistència dels nous membres. Informa també que el 
saldo de Tresoreria en aquesta data és de 1 318,19 €, corresponents a l'entrada de 1 838 € per 
venda de marxandatge,  3 168 € procedents dels tiquets d'autocar de l'Onze de Setembre,  i 
104,84  de  donatius  particulars:  en  total  5 110,84 €.  Les  despeses  pugen  a  4 095,65 €, 
desglossades en 64,84 € de lloguers (domini .cat  i servidor web), 993,50 € per compra de 
material  de marxandatge,  172,71 € com a despeses  d'actes,  44,60 per  compra de material 
d'infrastuctura, 2 740 per la factura d'autocars de l'11-S i 80 € de subvenció al microbús de La 
Bisbal. Queda pendent de comptabilitzar la participació en les quotes de socis corresponents 
al segon i tercer trimestre de 2012 i la liquidació d'uns encàrrecs de samarretes: en total 303 €. 
Es disposa d'un petit estoc de material per a la venda als propers actes. Actualment s'està en 
procés d'apertura d'un compte corrent al Banc de Sabadell, el que permetrà rebre els ingressos 
corresponents a les quotes de soci.

Recorda també que la nostra política està basada en la transparència: qualsevol persona pot 
llegir les actes de les reunions i saber també els moviments econòmics, que són accessibles 
mitjançant un fitxer de pública lectura des del nostre Bloc. 

6 – Com a propostes d'accions a desenvolupar, Roger Tarradas informa als presents que, a més 
de la campanya adreçada als ajuntaments, es vol organitzar un cicle de conferències i debats 
relacionades  amb  la  Catalunya  independent.  La  primera  podria  estar  relacionada  amb 
l'economia, per la qual s'havia pensat en Miquel Puig, economista de prestigi, col·laborador de 
diaris i professor universitari.  En aquest moment la seva col·laboració està ja confirmada. Es 
podria complementar amb altres especialistes, i demana als assistents que suggereixin noms i 
temes. Les xerrades es podrien fer els primers divendres de mes, tot i que la primera tindria 
lloc el dia 30 de novembre, coincidint amb la Fira de Sant Andreu.

Marc  Ripoll  pregunta  on  es  farien  aquestes  conferències-debat.  Tenint  en  compte  que  la 
capacitat de la Sala del Consell Comarcal és menor que la del Ajuntament, i que el Castell de 
Falset  resulta  fred i  allunyat  del  centre  per  fer-ho a l'hivern,  s'acorda fer-ho a  la  Sala  de 
l'Ajuntament de Falset si és possible; també es podria fer a la Sala de la Biblioteca “Salvador 
Estrem” a partir de les 19:30, doncs Mònica Rull ja ha fet consultes en aquest sentit. 
Jonàs Macip pregunta si tots aquests actes es farien a Falset o podria fer-se itinerant per altres  
pobles del Priorat, mostrant-se d'acord el secretariat a fer-ho així sempre que hi hagi un nucli 
de persones que es comprometin a col·laborar en cada població.

 — Priorat per la Independència – Acta 26/10/12 – Pàg. 2 de 3  —  



Es continua amb les presentacions pels pobles del Priorat, havent-ne fet ja a dues terceres 
parts.  Demà es farà  la  presentació a  Cornudella  de Montsant,  però manquen persones  de 
contacte per a Cabassers, El Lloar, El Molar, Torroja i la Vilella Alta. Es demana als assistents 
suggereixin  contactes.  Agustí  Masip  proposa  Carles  Prats  per  a  Cabassers;  demà enviarà 
l'adreça i el telèfon. Josep Maria Fort proposa que per a tirar endavant activitats concretes, 
com aquestes, es poden crear comissions ad hoc, que no cal que estiguin formades necessària-
ment per membres del Secretariat. Altres Assemblees Territorials funcionen d'aquesta manera, 
amb resultats prou bons. 
 
7 – Josep Maria Fort comunica que actualment el Secretariat està format per sis persones: a 
més de Roger Tarradas, Eduard Selma i ell mateix, s'hi han incorporat Mònica Rull, Anton 
Vidal  i  Jordi Sedó. En aquest  moment ell  està  desenvolupant  la tasca de tresorer,  que va 
assumir una mica per força per facilitar la constitució de l'assemblea. Com que ara ja hi ha 
més  adherits  a  l'Assemblea  Comarcal,  demana  ser  rellevat  d'aquesta  funció  i  es  mostra 
disposat a continuar treballant per l'Assemblea en altres comeses.

Per la seva part, Eduard Selma recorda que aquestes responsabilitats es van distribuir en el 
moment de la constitució de l'A.T. per raó de que en aquell moment eren les tres persones que 
ja tenien la condició de membres de ple dret. En el seu cas, no pot seguir desenvolupant les  
tasques de secretaria per raons de salut. El secretariat fa una crida per a renovar aquestes 
responsabilitats. S'acorda que en la propera assemblea de socis es renovaran les persones que 
es fan càrrec de la Secretaria i Tresoreria.

8 – En el torn obert de paraules intervé Lluís Porqueres, preguntant si es pot rebre informació 
de les activitats d'altres llocs. El secretariat respon que periòdicament es rep informació dels 
actes  de  la  Regió  IV,  però  que  reenviar-ho  per  correu  electrònic  a  tothom  segurament 
generaria rebuig, doncs són molts correus, normalment tractant detalls d'activitats locals. El 
millor  mètode  per  assabentar-se  de  les  activitats  és  el  lloc  web  de  l'Assemblea,  on  s'hi 
reflecteixen totes aquelles de les quals es tenen dades. Fede Cortès suggereix que, per a les 
conferències-debat  es pot  trobar  persones  preparades  en cada tema mitjançant  les  pròpies 
Assemblees Sectorials de l'ANC. Els presents manifesten el seu acord. Mònica Rull proposa 
que els temes a tractar estiguin relacionats amb els dubtes que encara tenen alguns indecisos. 
Josep Maria Fort proposa que el títol d'aquest cicle pot ser el de “Diàlegs per un Nou Estat”.  
S'acorda que aquest sigui el nom a usar en el futur. Jonàs Macip fa la proposta de que es tracti  
també el model territorial del nou Estat. Aquesta proposta és secundada per Núria Baixeras. 
Gaspar Pellejà insisteix que l'Onze de Setembre s'hauria d'haver fet també actes als pobles, 
per les persones que no van poder assistir a Barcelona. El Secretariat recorda que la majoria 
de membres de l'ANC al Priorat estaven a Barcelona, i que convocar actes locals, a més de 
donar sensació de dispersió, podria donar lloc a concentracions petites i deslluïdes, provocant 
l'efecte  contrari  al  desitjat.  Pregunta també el  senyor  Pellejà si  l'ANC es presentarà a les 
properes eleccions al Parlament, rebent com a resposta que els propis estatuts ho impedeixin. 
Josep Maria Fort pregunta si algú dels presents sap quelcom de la proposada Assemblea Local 
de Poboleda, sense que ningú pugui donar una resposta en cap sentit. 

No havent-hi més qüestions a tractar, s'acaba l'assemblea a les 21:10 hores.

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