
Acta de la reunió del dia 2  0   de   gener   de 201  3  

Comença la sessió a les 18:30, al carrer de Les Torres, núm. 8 de Falset, a les 19:15 hores. 
S'excusen Mònica Rull, Anton Vidal i Jordi Sedó, per motius diversos.

Es parla de la propera presentació a La Vilella Alta. Només falta concretar el lloc i l'hora; en 
Josep Maria Fort farà els cartells anunciadors. 

Es proposa també fer una sessió dels “Diàlegs per un Nou Estat” amb la presidenta de l'ANC, 
Carme Forcadell. El coordinador, Roger Tarradas s'encarregarà d'establir-hi contacte. 

S'ha rebut un correu de l'autor del llibre “Lliures o morts”, oferint fer la presentació d'aquest 
al Priorat. S'acorda que Eduard Selma respongui el correu i es tingui en compte per activitats 
futures. També es delega al Secretari per tal que reservi la Sala d'Actes de l'Ajuntament per a 
la tercera sessió del cicle “Diàlegs per a un Nou Estat” amb Josep Manel Busqueta, per al dia 
8 de Febrer de les 19:00 fins a les 21:00 hores. 

La presentació a Margalef podria tenir lloc abans del mes d'abril. 

Quant a la propera discussió al Parlament  sobre la Declaració de Sobirania, s'acorda enviar 
una declaració recollint el sentir de l'ANC  als parlamentaris i a la premsa, davant la dificultat 
d'organitzar concentracions al Priorat, degut al poc temps i la dispersió dels nostres membres. 

Cal també cercar una solució per a imprimir sèries curtes  (impressió digital)  de fulletons, 
cartells, etc. Es proposa  consultar-ho amb Gràfiques Falset o altres serveis de reprografia.

S'acorda proposar al professor Sergi Saladie una conferència per al mes d'Abril, centrada en 
els usos del territori, economia, planificació i despoblament de les zones rurals. 

Quant  al  professor  Joaquim  Margalef,  podria  tractar  de  l'ordenació  territorial  i  les 
comunicacions. Es proposa fer-la al mes de Març. Es delega en Eduard Selma per establir-hi 
contacte. 

Pel mes de Maig podria venir Carme Forcadell. Si té un buit a l'agenda, podria ser el 3 o el 4 
de març, i potser a Marçà, per tancar el cicle de presentacions. 

Al mes de Juny (o finals de Març),  es proposa sol·licitar-ho a Patrícia Gabancho.  Caldria, 
però, acompanyar-la fins a Barcelona de tornada.

L'Assemblea General de l'ANC tindrà lloc el dia 16 de març, i les assemblees Territorials 
preparatòries la setmana anterior, el 9 de Març. Això condiciona el nostre calendari. S'acorda 
que un temps abans,  s'enviï  per  correu electrònic la  documentació pertinent,  així  com un 
resum d'aquesta  tots els nostres associats. Se n'encarregarà Roger Tarradas.
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Properament s'establirà contacte amb Jaume Montalbo, per concretar la presentació al Lloar. 
Aquesta  podria  ser  entre  els  dies  22  i  24  de  Febrer.  Roger  Tarradas  i  Mònica  Rull  se 
n'encarregaran. A través de Cabassers es podria posar data a la presentació a Margalef. 

Una altra activitat que es proposa és l'encesa d'una estelada amb espelmes, quant faci més 
bon temps. Es podria fer un cap de setmana (potser un divendres com el 19 o el 26 d'Abril),  
pels voltants de Sant Jordi. Josep Maria Fort demanarà informació al respecte.
 

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

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