
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (ANC)
ACTA CONSTITUTIVA 

DE L’ASSEMBLEA TERRITORIAL DEL PRIORAT
PRIORAT PER LA INDEPENDÈNCIA

A Marçà, essent les 21:15 hores del dia 10 de febrer de 2011, es 
troben reunides les persones que s'identifiquen al final d’aquesta acta i

MANIFESTEN

I. Que són majors d’edat i volen incorporar-se al procés de 
constitució de l’Assemblea Nacional Catalana. 

II. Que intervenen a títol individual i assumeixen la Declaració 
fundacional, aprovada per la Conferència Nacional per l’Estat propi, 
celebrada el passat dia 30 d’abril de 2011. 

III. I que desitgen constituir l’Assemblea territorial del Priorat que 
participarà en el procés constituent de l’ANC, d’acord amb el full de 
ruta aprovat a la Conferència Nacional abans esmentada, per tal de 
contribuir al ple assoliment de les seves finalitats fundacionals.

Després de la deliberació corresponent, prenen per unanimitat els 
següents

ACORDS

Primer. Els intervinents constitueixen l’Assemblea territorial del 
Priorat de l’Assemblea Nacional Catalana. (En endavant, Priorat per la 
Independència).

Segon. L’Assemblea Territorial que es constitueix es regirà pels 
Estatuts i el Reglament de Règim Intern de l’Assemblea Nacional 
Catalana i, si els membres de l’Assemblea territorial ho consideren 
adient, per la normativa interna que aprovin per regular el seu 
funcionament.

Tercer. L’àmbit d’acció de l’Assemblea territorial serà el de  la 
comarca del Priorat.



Quart. Els actes que dugui a terme l’Assemblea territorial, així com el 
material divulgatiu i de propaganda que editi, s’identificaran amb la 
llegenda “Priorat per la Independència”.

Cinquè. S’elegeix el primer equip coordinador de l’Assemblea 
territorial amb la composició següent:

Coordinador: Roger Tarradas Mancheño

Secretari: Eduard Selma i Bargalló

i Tresorer: Josep Maria Fort Carracedo

segueixen 15 signatures més com a vocals.

Tots, presents en aquest acte, accepten el nomenament.

Sisè. Comunicar al Secretariat, escollit en la Conferència Nacional per 
l’Estat propi, la constitució de la present Assemblea Territorial a 
efectes de la seva validació i registre per part del Secretariat 
Nacional, remetent una còpia d’aquesta acta. També comunicaran 
qualsevol canvi que es produeixi en el futur en la composició de 
l’equip coordinador de l’Assemblea Territorial, remetent una còpia de 
l’acta corresponent, en el benentès que quedarà formalment 
constituïda en el moment de la seva validació per part del Secretariat 
sorgit de la Conferència Nacional. Aquesta validació serà comunicada 
fefaentment.

I en prova de conformitat, ho signen a continuació en el lloc, data i 
hora esmentats a l’encapçalament.


