
 

 

L’APLICACIÓ DEL COL·LEGI DE L’ADVOCACIA DE LLEIDA 

 

Benvolguts/des companys/es,  

 

En les darreres setmanes s’ha fet palesa, més encara, la necessitat de tenir 

bones eines de comunicació per arribar al major nombre de gent possible. 

Amb aquest objectiu, des que es va iniciar la crisi sanitària que ens afecta a 

tots i a totes, des del Col·legi hem intensificat la tasca comunicativa mitjançant 

l’enviament diari de comunicacions amb les diferents novetats legislatives i 

amb l’oferta formativa del CICAC; hem creat un espai a la portada de la pàgina 

web amb el recull d’aquestes comunicacions i de la normativa estatal, 

autonòmica, així com articles doctrinals relacionats amb la COVID-19, i hem 

reactivat el compte de Twitter (@AdvocaciaLleida).  

 

Per tal d’oferir-vos una eina comunicativa més directa i, potser, més 

accessible per a tothom, hem posat en marxa ATTRIL, una aplicació mòbil 

destinada exclusivament als col·legiats i col·legiades de l’advocacia de Lleida, 

i a través de la qual podreu rebre les diferents informacions i comunicacions 

enviades des del Col·legi i que són del vostre interès. 

   

Fa temps que havíem decidit la seva implantació amb més prestacions, però 

les actuals circumstàncies ens han obligat a avançar-la, i és per això que en 

aquesta primera fase es tracta d’una aplicació únicament per a rebre 

comunicacions, però a poc a poc hi anirem afegint les altres funcionalitats que 

esperem que us siguin d’utilitat. 

 

Heu de descarregar-vos l’aplicació a través de la App Store (per a dispositius 

amb sistema iOS) o de Play Store (per a dispositius amb sistema Android), i 

introduir el vostre nom i cognoms i, molt important, l’adreça de correu 

electrònic amb la que esteu registrats al Col·legi, on rebreu un codi 

personalitzat que us permetrà l’accés a l’aplicació. Us adjuntem un full amb 

les seves instruccions d’ús que podeu consultar en aquest enllaç. 

 

Us animem a què us la descarregueu als vostres dispositius mòbils. 

 

LA JUNTA DE GOVERN 

http://www.advocatslleida.org/documents/MANUAL_ATTRIL.pdf

