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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 12/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 13/12/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 
 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració del Curs d'espatlla 2018. 
2. Curs d'espatlla 2018. 
3. Esmorzar Col·loqui 2018.  
4. Formació 2019. 
 

 
1. Valoració del Curs d'espatlla 2018 
El curs es va desenvolupar perfectament, les valoracions dels alumnes van ser molt 
positives tant respecte l'horari, la temàtica i el professor. 
Cap aspecte a millorar.  
Els coordinadors del curs van ser l'Oriol Martínez i la Noemí Bravo i al finalitzar-lo van 
enviar un resum i fotografies del curs. 

 
2. Torronada Col·loqui 2018 
Tot l'esdeveniment va anar molt bé, però ens preocupa que a cada edició tenim menys 
col·legiats inscrits. 
Pensem que el problema és el poc interés que desperten els temes proposats per a les 
ponències. Estem bastant limitats en temes perquè no podem pagar els ponents. Com a 
conseqüència volem proposar que puguem pagar als ponents d'ara en endavant i poder 
contractar ponents que moguin els col·legiats, que siguin interessants per a ells. 
 
Les coordinadores d'aquest acte van ser la Marta Rodríguez de la Paz i la Diana Martorell. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar un escrit-resum i fotografies de 
l'activitat. 
 
 
 
 
 
Restem a l'espera de saber si podem 
pagar els ponents per a properes 
edicions (tant de la Torronada com 
l'Esmorzar Col·loqui). 

Diana Martorell i 
Marta Rodríguez de 
la Paz 
 
Responsable de 
seccions 
 

Durant aquest mes 
 
 
 
 
 
 
Al més aviat possible (ja 
que hem de preparar 
l'Esmorzar Col·loqui) 
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3.  Esmorzar Col·loqui 2018 
Comencem a pensar en la temàtica de la ponència de l'Esmorzar Col·loqui per tal 
d'augmentar la participació dels col·legiats. Estem a l'espera de saber si podem contractar 
algú o no. 
En principi ens agradaria organitzar-lo pel mes de febrer, juntament amb la reunió anual.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
          

 
4. Formació 2019 
Ens agradaria saber quins cursos o seminaris estan disponibles a Barcelona per poder 
oferir-los a Lleida.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Restem a l'espera de saber la formació del 2019.  Coordinador 

de seccions i 
Noemí Bravo 

Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Gener de 2019, dia a confirmar. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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