
Acta de l'Assemblea Extraordinària del dia 18 de novembre de 2016

Comença l’assemblea a les 19:30 h a la sala d’actes del Consell Comarcal del Priorat.  La
mesa la formen Josep M. Fort, coordinador, Núria Bonfill, tresorera, i Jordi Sedó, secretari. A
més,  hi  assisteixen  diversos  membres  del  Secretariat,  socis  de  ple  dret,  col·laboradors  i
simpatitzants  fins  a  un  total  de  14  assistents.  Un cop  vàlidament  constituïda  l’assemblea
extraordinària, s’inicien les deliberacions.

Previ a l’ordre del dia, Josep M. Fort ens informa de la darrera reunió de la Regió IV en que
es van valorar els següents punts:

• Valoració positiva de la mobilització del diumenge dia 13, a Barcelona, en defensa de
les institucions catalanes i la democràcia.

• Valoració  negativa  per  la  descoordinació  de  les  mobilitzacions  fetes  arran  de  la
detenció de l’alcaldessa de Berga.

Acord:

Davant de la situació abans esmentada, propiciar una entesa amb altres grups independentistes
de la comarca per gestionar i rendibilitzar la resposta davant futurs atacs de l’estat espanyol.
Els assistents aproven la proposta.

Després d’aquest inici, es passa a l’ordre del dia que consta de dos punts:

• Presentació, tria i discussió dels temes que es tractaran en el pròxim Consell 
d’Assemblees de l’ANC.

• Torn obert de paraules.

Respecte al primer punt, presentació, tria i discussió de temes, es va focalitzar en les diverses
estratègies de creixement de l’opció independentista a la comarca del Priorat.

Acord:

Per unanimitat dels assistents, es va decidir proposar una col·laboració periòdica amb Ràdio
Falset, augmentar la periodicitat de les comunicacions amb els socis i simpatitzants per temes
d'informació  i/o  reflexió  (posts  de  facebook,  reenviament  d'articles  per  correu  electrònic,
notes  de premsa...)  treballar  amb el  mètode de “persona a  persona” i  organitzar  xerrades
monotemàtiques amb associacions relacionades. Es parla de de fer contactes amb les associa-
cions de jubilats de Capçanes i Falset.

A continuació, es va seguir amb el torn de paraules que va ser molt participatiu i va versar al
voltant dels temes abans esmentats.

Havent acomplert la totalitat dels punts de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les 21.30 hores.

El Secretari, V. i P. Coordinador,
Jordi Sedó Rius Josep Maria Fort Carracedo
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