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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE
Núm. d’acta: 12/2021 Hora d’inici: 20.00 h Data: 14/10/2021

Assistents:
Coordinadora x Marta Escurriola Sotscoordinador x Francesc Múria

x David Piñol x Inés Llasat

Pau Bestraten

Convidats
☐ ☐

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Departament de Comunicació.
3. DIFT.
4. Curs CORE.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior.

2. Departament de Comunicació
L'Alejandra ens comenta que hem de fer una foto de grup per actualitzar l’apartat de la Secció al 
web del CFC. Intentarem quadrar horaris per fer la fotp de grup.
Tasques a realitzar:
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Fer foto de grup. Seccio TE Properament

3. DIFT
Acabem d’organitzar el DIFT, fem un resum de com anirà el dia, els passos a l’arribada dels 
assistents (termòmetre, inscripció, pagament, donació de material, sorteig dels vals, etc.).
la Marta anirà a buscar les claus per a les cadires.
El Francesc quedarà amb els de la CARPA.
La Inés s’encarregarà de les fotos als correus que ens han facilitat.
El David, l aInés i la Marta anirem a buscar el material al traster.
Acabem de perfilar les activitats i els missatges que volem deixar clars, i qui farà cada activitat i 
la resta anirà controlant l’execució dels participants.

Tasques a realitzar : DIFT 2021
Descripció de la tasca Responsable Data realització

Ultimar detalls del DIFT.
Membres 

STTE
16/10/2021

4. Curs CORE
De la Secció hi anirà la Inés, el tema del material el poden enviar al mateix lloc que tot el del DIFT i 
ja ens encarregarem de portar-ho a la sala. Farem recordatoris a l’Instagram i demanem al CFC 
que faci un enviament d'SMS als col·legiats de la zona per fer més difusió, com en anteriors cursos.
Tasques a realitzar:
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Data propera reunió
Per definir, però a meitats-finals de novembre.

Coordinadora

Marta Escurriola

VP Sotscoordinador 

Francesc Múria




