ACTA VI ASSEMBLEA REAGRUPAMENT INDEPENDENTISTA.
VIC. 17/11/2013.
Essent les 10.00 hores s'inicia l'Assemblea amb el Cant de la Senyera i la benvinguda del President
de RCat Osona, Josep Ramon Soldevila, qui fa esment de la figura de Bac de Roda en el 300
aniversari de la seva mort i cedeix la paraula a la 1ª Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Vic, Sra.
Anna Erra, que excusa la presència de l'Alcalde Sr. Vila d'Abadal, dóna la benvinguda a la ciutat als
assistents i agraeix a Reagrupament la generositat a l'hora d'unir esforços pel projecte comú
d'independència del país.
La Mesa de l'Assemblea pren possessió essent presidida pel President de l'entitat Joan Carretero i
formada per la Vicepresidenta Rut Carandell, el Secretari Ignasi Planas i el Tresorer Ricard Cabré.
1.- Pren la paraula la vicepresidenta qui la cedeix al Secretari qui explica la modificació de l'Ordre
del Dia que es proposa a l'empara de l'article 12.2 dels Estatuts de l'Associació en el sentit
d'incorporar un punt específic sobre "Presentació i votació si s'escau de l'acord d'associació amb
Convergència Democràtica de Catalunya", un aspecte que inicialment anava incorporat a l'informe
del President però que s'ha considerat més convenient votar separadament.
Se sotmet a votació la proposta de modificació de l'Ordre del Dia que resulta aprovada per
unanimitat amb 155 vots a favor, cap abstenció i cap vot en contra.
2.- La vicepresidenta proposa tenir per llegida l'Acta de l'anterior assemblea en haver estat
enviada junt amb la convocatòria de la present, passant a votació la seva aprovació, la qual es
produeix per unanimitat dels assistents, en rebre 155 vots a favor, cap abstenció i cap en contra.
3.- La vicepresidenta cedeix la paraula al Tresorer Ricard Cabré a l'efecte que exposi l'informe
econòmic de l'associació. El Tresorer pren la paraula i exposa els comptes de 2012 i el pressupost
de 2013, informe que s'incorpora com a annex de la present Acta, que s'aprova per unanimitat
amb 168 vots a favor i l'abstenció del propi Tresorer.
4.- La vicepresidenta cedeix la paraula al President a l'efecte que presenti el seu informe. El
President pren la paraula i inicia l'informe fent agraïment a l'associat August Andreu per a seva
incansable labor al front de la seu nacional de Reagrupament a Barcelona. La intervenció del
President segueix amb aquestes paraules:
Reagrupament està viu, ens han donat per morts alguns cops però som tossuts. Fa un any es va
decidir donar suport al President Mas i els resultats no van ser bons, però nosaltres vam ser
coherents i ja que sempre havíem demanat a CDC ser independentistes ara que ho són els hem
d'ajudar i respectant els seus temps. També fa un esment als Reagrupats de Barcelona que cada
setmana fan una parada a la ciutat per mantenir viu el nostre missatge. En aquest sentit exposa la
campanya "Contra la crisi independència" i els "Dijous de Reagrupament" en els que a la seu
nacional s'han celebrat regularment conferències i debats de bon nivell. També agraeix el
lliurament mensual del butlletí intern de "La Veu" i la vitalitat del nostre web. Reagrupament

forma part de la Comissió Nacional pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Sobre la nostra IIª
Conferència municipalista exposa que hem de presentar-nos a tot arreu on puguem a les eleccions
locals, ja sigui sols o en coalició i encarrega a tots els reagrupats ser actius en aquest àmbit
cadascú des del seu territori. Les sectorials tenen activitat diversa però destaca la d'Internacional i
cedeix la paraula a Josep Sort, qui presenta la Ponència “Catalunya lliure, un món millor - A free
Catalonia, a better world" amb el sentit estratègic de treballar en portar el procés català a tots els
països del món. Agraeix la feina dels diferents regidors de Reagrupament. Pondera la feina dels
nostres diputats al Congrés dels Diputats. Finalment defensa la necessitat de tenir presència als
mitjans per tal de ser actors polítics.
L'informe es posa a votació i resulta aprovat per 161 vots a favor i 1 abstenció.
5.- La vicepresidenta exposa que l'acord amb CDC que se sotmet a provació consta incorporat a la
documentació de la carpeta i cedeix altre cop la paraula al President, qui exposa que en la línia
d'intentar ser una variable política i influir en positiu en el procés es va fer un acord amb ERC, qui
en aquell moment corria risc de quedar sense representació ni al Congrés ni a l'Ajuntament de
Barcelona. Malgrat haver-los ajudat no ha estat possible tancar un acord permanent i això va
coincidir amb el pas endavant de Convergència cap a l'estat propi, canvi que ens va fer pensar que
la millor opció per Catalunya i per la independència era donar suport al President Mas, fins i tot a
canvi de res. A CDC han trobat interessant seguir col·laborant amb nosaltres de forma permanent,
per la qual cosa s'ha produït una negociació per tancar un acord d'associació, no d'integració, i que
ha estat negociat per l'Àngel Font i en Xavier Serraima. L'únic objectiu del pacte és que el vaixell
convergent segueixi en la via de la independència i no en la que voldria Duran Lleida. El pacte és
estrictament l'escrit que s'incorpora a la documentació de la carpeta que s’ha lliurat a tos els
associats en la present assemblea.
Abans de presentar l'acord als associats exposa que s'ha reunit amb els dirigents de CDC i que
aquests els van exposar que el valor de RCat per tancar l'acord està en la base, en que consideren
que la seva militància és molt menys activa que la nostra i que per tant necessiten reactivar el
territori i volen que els ajudem a fer-ho. Això ha de ser una oportunitat pel nostre territori i
sectorials per reactivar també el nostre vigor i la nostra participació en tot el procés
d'independència. Ahir el Consell Nacional de CDC va aprovar l'acord i clou la seva intervenció
demanant també la ratificació de l'acord.
Se sotmet l'acord a votació amb el resultat de 151 vots a favor, 4 vots en contra i 9 abstencions.
6.- La vicepresidenta exposa que amb la convocatòria es va exposar que es podia enviar precs i
preguntes però que no se n'ha rebut cap, tant mateix el President pren la paraula per oferir als
assistents la seva intervenció prenent la paraula Montse Pineda, de Terrassa, en relació a la
celebració d’un acte al que ofereix la possibilitat d’assistir a tots els associats i del que no demana
constància en Acta i es dóna per closa l'Assemblea, essent les 11.30 hores del matí.

