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SECCIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE
Núm. d’acta:   13/2021 Hora d’inici:     20.45 h Data: 30.11.2021  

Assistents: 

Coordinadora ☐ Marta Escurriola Sotscoordinador ☐ Francesc Múria

☐ David Piñol ☐ Inés Llasat

☐ Pau Bestraten

Convidats ☐ ☐ 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Reunió Intercol·legial.
3. Reunió trimestral de seccions del CFC.
4. Jornada col·legial Terres de l’Ebre 2022.
5. Suspensió de diversos cursos presencials.

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

S’aprova l’acta anterior.

2. Reunió Intercol·legial

S’amplia el termini per contestar l’enquesta de la Intercol·legial per als col·legiats de les Terres 
de l’Ebre; quedem a l’espera que el CFC enviï un correu als col·legiats de la demarcació. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar correu als col·legiats de les Terres de l’Ebre 
per contestar l’enquetsa.

CFC 

3. Reunió trimestral de seccions del CFC
Es va parlar sobre el: 
*DIFT, sobretot sobre els problemes de comunicació entre les seccions i el CFC, pels tràmits que
han de passar per Junta. Sobretot en temes que es decideixen a la secció amb molt temps
d’antelació i que el pas per Junta es feia molt llarg i després se’ns tirava el temps a sobre.
Quedem a l’espera de què el CFC ens indiqui quants diners se’ls dona a l’associació.
*Formacions: el CFC valorarà els preus dels cursos. Es valorarà que es pagui si no es va a les
formacions gratuïtes.
*Full d’avaluació de les activitats a les seccions: La Secció TE no sabia ni se li havia informat de
l’existència d’aquest full ni la necessitat de fer-lo, en breu ens posarem en contacte per fer-nos
coneixedors.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l’espera dels diners per a l’associació.
Demanarem el full d’avaluació 

4. Jornada col·legial Terres de l’Ebre 2022
Comencem a parlar de la jornada col·legial, possibles temes a tractar i possibles dates. 
Proposem el 12.03.2021 o el 02.04.2021; durant aquest mes anirem pensant idees i possibles 
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ponents).
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5. Suspensió de diversos cursos presencials
Estem una mica preocupats pel fet que s’han suspès dos dels quatre cursos programats aquesta
tardor. Hem estat pensant possibles formes de fer més difusió o fer més atractius els cursos per tal 
que això no torni a passar. També pensem que en algun cas s’ha suspès amb massa antelació. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 

A finals de desembre 

Coordinador VP Sotscoordinador 
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