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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L’EBRE 

Núm. d’acta:      08/2022 Hora d’inici:      21.30 h Data:    26/07/2022   

 

Assistents: 

Coordinadora ☐ Inés Llasat Sotscoordinador ☐ Francesc Múria 

☐ Pau Bestraten ☐ Marta Escurriola ☐ David Piñol 

☐ Maria José Gómez Cooper   

Convidats ☐       ☐       

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Reunió del passat dilluns 25/07/2022 de seccions referent al DIFT. 
3. Acabar de definir conceptes del DIFT. 

 

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

S’aprova l’acta anterior. 

 

2. Reunió del passat dilluns  

La Inés va assistir a la reunió coordinada per la Roser el passat dilluns. En aquesta reunió es va 
parlar sobre temes d’interès per al DIFT, així com el seu funcionament.  
Es van resoldre dubtes i, per finalitzar, es van repassar tots els punts forts i mancances de totes les 
seccions que estaven presents.  
Pel que respecta a la Secció de les Terres de l’Ebre, s’hi troben les següents mancances:  

- Falta de l’associació o fundació a la qual volem donar la recaptació.  
- Pressupost de: ràdio, confecció de cartells… 
- Ordre del dia: coordinació amb les hores 
- Confecció de l’escrit resum 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Acabar de definir conceptes del DIFT 

Amb la premissa anterior, i sent conscients de totes les mancances, en l’actual reunió s’ha acabat 
de definir els següents punts: 
 

1. Associació o fundació a la que va dirigida la recaptació.  
S’ha decidit que sigui la Fundació Mercè Pla (FMP) arran de la seva vinculació al 
territori, així com la possible participació dels usuaris als jocs infantils i a la cursa.  
Per si de cas FMP no pogués acceptar la participació, s’han pensat les següents 
associacions com a reserva: Associació Cardiopaties Congènites i Jesús es Mou. 
 
Pròximament, la Inés Llasat es posarà en contacte amb el director de l’entitat, Josep 
Vericat, per traslladar la notícia i demanar el logotip per a la seva confecció als 
diferents cartells.  
 

2. S’ha confeccionat entre el David, la M. José i la Inés, l’escrit-resum en base a 
l’original, enviat per la Roser.  
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3. S’han adjuntat els pressupostos de la difusió a l’Excel (ràdio i cartells). 
4. S’han pactat les hores de l’activitat i s’han adjuntat a l’Excel.  

 
 
 
 

Data propera reunió 

30/08/2022 a les 21.30 h.  

 
 
Coordinadora         VP Sotscoordinador 
 
Inés Llasat                                                                               Francesc Múria 
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