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SECCIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL 

Núm. d’acta: 32 Hora d’inici: 21.00 h Data: 01/09/2022 

 

Assistents: 

Coordinador ☒ Pau Moreno  ☒ Pau Farrés 

☒ Lídia Boix ☒ Cristina Juvanteny ☐ Eva Vila 

☒ Sandra Rierola ☐Zara Ochoa  

Convidats ☐       ☐       
 

Ordre del dia 

1. DIFT 2022 
1.1. Reunió 
1.2. Divulgació 

 

1. DIFT 2022. 

Descripció de la tasca: L’Ajuntament de Vic ens deixarà envelats, equip de so, taules i cadires. 
L’empresa que ho munta ha vingut a veure la zona i han de dibuixar un mapa que el CFC ha 
d’aprovar i retornar-lo al grup. Ells ho muntaran tot. Hem d’estar a l’inici i al final, no cal ser-hi durant 
la cursa. El pressupost del menjar va ser aprovat. S’han d’imprimir els tiquets d’esmorzar. El text de 
la nostra Secció ja està aprovat i penjat. Molta prioritat a la divulgació. Una setmana abans ens 
enviaran les samarretes, bosses, medalles, monedes i obsequis. Els membres de l’associació 
d’Esclerosi múltiple estan molt contents i motivats.  

Tasques a realitzar.  

 Responsable Data realització 

 Sandra Rierola Agost 2022 
 
 

1.1. DIFT 2022. Reunió 

Descripció de la tasca:  

Tasques a realitzar. Ahir a les 12 del migdia va començar la difusió i inscripcions. La nostra referent 
al DIFT és l’Íngrid. Hem donat l’ok al text per a la seva divulgació. Cada cap de setmana es 
comprovaran els inscrits a cada secció i es comunicarà a cada secció. Els participants es poden 
apuntar online fins al mateix dia i presencialment 30 minuts abans de la cursa. Els diners dels que 
ho facin de manera presencial es recolliran i es farà l’ingrés en un compte corrent on aniran tots els 
diners per a les donacions. Hi haurà un 15 % més de samarretes i bosses per si hi ha nous inscrits. 
La notícia del DIFT2022 es publicarà el dia 14 d’octubre al diari Nou 9 i a La Vanguardia. Hem 
demanat que la cursa sigui adaptada. La Lidia Boix s’ha ofert voluntària per rebre el material.   

 Responsable Data realització 

 Lídia Boix Agost 2022 
 

1.2. Divulgació 

Descripció de la tasca:  

- Xarxes socials. Utilitzar els cartells utilitzats pel CFC a les nostres xarxes i enviar-ho a 

l’associació perquè també en facin difusió. La Zara pot fer de nexe entre ADFO, escola Estel 

i Sant Tomàs. El cartell de Vic que hem penjat a Twitter no posa que els diners seran 

destinats a l’associació EMPARA. D’aquí una setmana es tornarà a fer una altra tanda de 

divulgació amb el cartell bo.  
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- Cartells. Se’n van demanar 25 però se’n van aprovar 40 DIN A3. Es repartiran per CHV, 

CAPs, la Universitat de Vic i centres cívics de la comarca d’Osona. 

Tasques a realitzar:  

 Responsable Data realització 

 La Secció  
 
 

Precs i preguntes 

 

 

Aprovació de l’acta 

3/09/2022 

 
 
 
 

Data propera reunió 

06/10/2022 a les 21.00 hores. 

 

Coordinador: 
Pau Moreno 
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