
NOTA DE PREMSA                                                                  ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA A LES TERRES DE L'EBRE

Es constitueix l'Assemblea Nacional Catalana ebrenca
Xerta, el primer municipi de les consultes independentistes a l'Ebre, és 

l'escenari de la creació de l'assemblea territorial

L'Ebre  comença a  caminar  cap  a  la  independència  de  Catalunya  des  d'aquest  passat 
dissabte 17 de desembre. Més de seixanta persones de diferents sectors de la societat 
civil,  omplien  la  sala  polivalent  de l'Ajuntament  de  Xerta  en l'acte  de  constitució  de 
l'assemblea territorial a les Terres de l'Ebre. Tot i què les assemblees estan més orientades 
als  municipis;  per  l'extensió  geogràfica  s'ha  fet  possible  la  creació  d'una  assemblea 
territorial que agrupés les locals; alhora que serveix per potenciar la creació de noves 
assemblees locals.

En  la  elecció  dels  càrrecs,  s'ha  acordat  que  el  coordinador  territorial  sigui  l'ampostí 
Ramon Bel, el secretari Guillem Argelich i el tresorer Joan Maria Torres. Els acompanyen 
més d'una vintena de vocals que donen representació a diferents municipis de les quatre 
comarques i del Matarranya. 

L'acte ha comptat  amb la intervenció de Carme Forcadell,  membre del  secretariat  de 
l'Assemblea,  qui  ha explicat  el  full  de ruta a  seguir  durant  els  propers  mesos fins la 
constitució definitiva de l'Assemblea Nacional Catalana. En el seu discurs ha remarcat la 
importància de treballar tots plegats per aconseguir l'objectiu comú d'assolir  un estat 
propi.

És a saber que un dels punts d'aquest full de ruta exposa que les assemblees locals han 
d'instar  als  seus  respectius  ajuntaments  a  aprovar  la  moció  de  Municipis  per  la 
Independència. D'entre els més de cent cinquanta què ja ho han fet s'hi troben Tortosa, 
Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar i Deltebre; i s'espera que properament ho facin  
Roquetes, Miravet i Xerta.

En  darrer  terme,  cal  afegir  que  l'Assemblea  ha  habilitat  el  correu  electrònic 
terresdelebre@assemblea.cat a disposició de qualsevol ciutadà que desitgi adherir-se o 
rebre més informació.

  terresdelebre@assemblea.cat


