
Acta de la reunió del dia 9 de febrer de 2013

Comença la sessió a les 19:15 hores, al carrer de Les Torres, núm. 8 de Falset, a les 19:15.
S'excusen Mònica Rull, per qüestió de la seva propera maternitat.

Es parla de l'estat de la Base de  Dades de socis. Eduard Selma comenta que no es podrà
disposar de totes les dades, per qüestions de privacitat, doncs el Secretariat Nacional només
envia el nom, la població, el telèfon (si n'hi ha) i el correu electrònic dels nous associats que
s'han donat d'alta directament. Per aquest motiu no tenim l'adreça ni altres dades d'aquests
nous socis.

Un cop més, sorgeix el tema de les relacions amb les noves Assemblees Territorials locals
dins  de  l'àmbit  de  la  comarca  del  Priorat.  Concretament  de  Poboleda  i  La  Morera  de
Montsant;  de  l'existència  d'aquesta  darrera  ens  n'hem assabentat  a  causa  d'una  petició  de
material que han fet al Secretariat Nacional. Segons el punt de vista de Josep Maria Fort, cal
saber qui som i on estem adscrits, a tots els efectes. Els presents corroboren aquest desig.
Roger  Tarradas  recorda  que  si  un  grup de  membres  de  Priorat  per  la  Independència  vol
organitzar-se pel seu compte, pot fer-ho sempre que vulgui. Eduard Selma recorda que, fins
ara,  la  única  informació  que  hem  rebut  quant  a  l'adscripció  dels  socis  ha  estat  la  que
trimestralment envia el Secretariat Nacional ―a efecte de reversió de quotes― i que aquest
trimestre encara no s'ha rebut. Anton Vidal informa dels pregons i distribució de cartells per a
la propera conferència “Diàlegs per un nou Estat”. Relacionat amb els cartells, es demana a
Anton Vidal si l'empresa en la que treballa pot oferir pressupost per a cartells com aquest (A3)
o de mida més petita (A4) en petites sèries. Jordi Sedó proposa tenir una xarxa de membres de
l'ANC per a fer arribar els cartells (de forma física o digital) als diversos pobles.

Per a les properes impressions, caldria revisar els formats que ofereix l'ANC, doncs els fulls
informatius i d'inscripció actuals ja es troben desfasats, i no semblaria lògic imprimir-ne uns
centenars que després resultessin inservibles.

Quant a les properes presentacions, es recorda que només falten Margalef i El Lloar. Per la
primera, Enric Masip espera notícies de l'alcalde; del Lloar, s'estava a l'esguard que Mònica
Rull parlés amb Jaume Montalbo.  Es recorda que caldria fer un seguiment del ajuntaments
que formalitzat la seva adhesió a l'Assemblea de Municipis per la Independència,  sent un
d'ells  el  de  La  Bisbal  de  Falset.  Roger  Tarradas  es  compromet  a  fer-ho.  També  diu  que
contactarà amb Patrícia Gabancho i la fundació Catalunya Estat pel que fa a futurs actes dins
del cicle de “Diàlegs...”. Per la seva part, Jordi Sedó proposa els noms d'Elisenda Paluzie i
Alfred Bosch, com a persones que poden fer una conferència clara i entenedora que arribi a
tots els assistents.

Fent un repàs de les darreres adhesions a l'AMI es menciona als ajuntaments dels Guiamets,
Pradell i la Vilella Baixa; aquest darrer, a més, s'ha declarat Territori Lliure. Jordi Sedó també
proposa  entrar  en  contacte  amb la  Sectorial  d'Historiadors  per  la  Independència.  Alhora,
també caldria entrar en contacte amb Jordi  Bilbeny,  de l'Institut  per la  Nova Història.  Es
tractaria  de mencionar,  a  més de les  raons  actuals,  el  dret  històric  a la  independència de
Catalunya. 
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Un  altre  àmbit  que  caldria  explorar  és  el  del  sindicalisme  d'arrel  nacional,  com  la
Coordinadora Obrera Sindical i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Roger Tarradas recorda que la propera Assemblea Nacional tindrà lloc a Girona, el que fa més
difícil la nostra assistència; si no s'organitza un autocar des del Camp, convindria que ens
poséssim en contacte els que pensem assistir-hi per tal de fer el viatge més lleuger.

Josep Maria Fort proposa que, de cara al bon temps, es podria fer una estelada d'espelmes a la
plaça de la Quartera o en algun lloc semblant. Ell mateix s'ofereix per a entrar en contacte
amb el col·lectiu que va organitzar la de Reus al Mercadal.

Sense més qüestions a tractar, s'aixeca la sessió a les 21:45 hores.

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