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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 06/13 Hora d’inici: 20.30 h Data: 17/06/2013 
 

Assistents: 
 Diana Martorell  Carol Naudí  Núria Cortada   
 Judith Almazán  Noemí Bravo     
 Núria Cortada  Marta Giralt     

 
Ordre del dia 
 

1- Acta de reunió trimestral a Tarragona. 
2- Valoració Cursa dels Templers. 
3- Cursa Transciscar d’Agramunt. 
4- Finalització del contracte del local de la seu. 
5- Telèfon mòbil i correu de la Secció. 
6- Gestió econòmica (compra). 
7- Precs i preguntes. 
8- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

1. Acta de reunió trimestral a Tarragona 
 
Llegim l’acta de la reunió trimestral de Tarragona que es va realitzar el passat 12 de juny. 
Estem d’acord en tots els punts. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 

2. Valoració Cursa dels Templers 
Aspectes a millorar: 

- Pensem que no va estar molt ben organitzada respecte dels horaris previstos i el 
material de la cursa. El Col·legi va enviar el material a l’organitzador de la cursa 
sense que els membres de la Secció ho sabessin. A més, com a Secció ens 
agradaria saber amb antelació els fisioterapeutes que venen a col·laborar amb 
nosaltres. 

Respecte l’organització de la cursa, la valoració és molt positiva. La ubicació del servei va 
ser excel·lent i ens va oferir, tant a nosaltres com als fisioterapeutes voluntaris, els 
mateixos obsequis (beguda calenta, freda, coca, gelats…) que van donar als participants. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Cursa Transciscar d’Agramunt 
La Diana Martorell s’ha informat a l’Ajuntament d’Agramunt de la persona amb qui ens 
havíem de posar en contacte per organitzar la cursa esportiva que s’anomena Transciscar. 
Ha trucat per telèfon però no li han contestat. Ha enviat un correu electrònic i està esperant 
resposta. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
  

 
 

 

 
4. Finalització del contracte del local de la seu 

Avui és l’últim dia que disposem del local. Recollim tot el material i el preparem perquè una 
empresa, de la qual desconeixem el nom i la ubicació, se l’emporti. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
En agradaria saber on s’emmagatzemarà el nostre 
material. 

Coordinadora de 
seccions i Noemí 
Bravo 

Juny 

   
5. Telèfon mòbil i correu de Secció 
Aquest mes el telèfon mòbil de la Secció el tindrà la Núria Cortada i el correu del Col·legi el 
mirarà i contestarà les demandes la Judith i la Diana Martorell. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Agrairíem que es truqués al mòbil de la Secció per 
resoldre els dubtes que puguin anar sorgint durant 
el mes. No podem contestar els telèfons particulars 
durant la jornada laboral. 
 

Coordinadora de 
seccions i Núria 
Cortada 

 
Juny-juliol 

   
6. Gestió econòmica (compra) 

Creiem convenient comprar un envelat per portar-lo a les curses esportives i poder 
treballar refugiades de les adversitats climatològiques. El preu que hem vist és de 40 
euros.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ens agradaria saber quina quantitat exacta tenim 
com a pressupost i si podem comprar l’envelat, atès 
que aquesta oferta és limitada. Evidentment no 
tindrà el logotip del Col·legi i per això ho preguntem.
 

Tresorer del 
Col·legi i Noemí 
Bravo 

Juny- juliol 

6- Precs i preguntes 
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7- Lectura i aprovació de l’acta 
Llegida i aprovada. 

 
Data propera reunió 
El  22 de juliol de 2013 a les 20.15 h a la seu de la Secció. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Núria Cortada Despeses  Juny  
Carol Naudí Despeses  Juny  
Judith Almazán Despeses  Juny  
Diana Martorell Despeses  Juny  
Noemí Bravo Despeses Juny  
Marta Giralt Despeses  Juny  

 
Tiquets annexos 
Tiquets del sopar de la reunió de juny (a favor de la Diana Martorell). 
Tiquet del sopar de la reunió d’abril (endarrerit, a favor de la Noemí Bravo) . 

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
   Diana Martorell                                                              Noemí Bravo 


