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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 11/13  Hora d’inici: 20.30 h Data: 19/12/2013 
 

Assistents: 
 Diana Martorell  Carol Naudí  Núria Cortada   
 Judith Almazán  Noemí Bravo  Ramon Aiguadé   
 Núria Cortada      

 
Ordre del dia 
 

1- Reunió trimestral de seccions a Barcelona. 
2- Assemblea ordinària (18/12/13). 
3- Nous membres de la Secció. 
4- Torronada-Col·loqui. 
5- Esmorzar-Col·loqui i reunió anual. 
6- Precs i preguntes. 
7- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

1. Reunió trimestral de seccions a Barcelona 
La Diana Martorell i la Núria Cortada van assistir a la reunió trimestral com a representants 
de Lleida i ens informen dels temes que es van tractar: 
 

- Formació 2014: Respecte el Curs de teràpia aquàtica, es demana canviar la 
ubicació de la piscina prevista a Tàrrega per una de Lleida. Pensem que si es 
realitza a Lleida hi haurà més volum de participació. 

- Es comunica que el DiFT 2014 es farà a Girona. Es pretén no centralitzar l'acte a 
Barcelona i es decideix que serà itinerant per les diferents províncies catalanes. 

- Es revisarà el pagament de les dietes i els actes de representació de les seccions.  
- La data de la propera reunió trimestral serà el dimecres 12/03/2014. S'intentarà que 

pugui ser no presencial i fer-la per videoconferència. 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Assemblea ordinària (18/12/13) 
La Diana Martorell i la Núria Cortada es van quedar a l’assemblea ordinària que es va dur 
a terme després de la reunió trimestral. Es parla de la presentació del Pla Estratègic 2014 i 
de la presentació i aprovació dels pressupostos per al 2014.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Nou membre de la Secció 

Un cop finalitzat el procés de renovació de les seccions es confirma que l’Eva Sorribes 
formarà part de la Secció de Lleida.  
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
  

 
 

   
4. Torronada-Col·loqui 
El dia 28 de novembre es va organitzar, a Lleida, la primera Torronada-Col·loqui. La 
valoració va ser molt positiva, tant la xerrada, la participació dels assistents com la 
torronada. Va tenir tan bona acollida que decidim realitzar-la cada any. Intentarem 
mantenir la tradició igual que ho fem amb l’Esmorzar-Col·loqui. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Esmorzar-Col·loqui i reunió anual 
Tenim previst d’organitzar l’Esmorzar-Col·loqui juntament amb la reunió anual durant el 
mes de febrer. 
Pactem pensar en diferents temes que es podrien abordar l’Esmorzar-Col·loqui i posar les 
idees en comú a la propera reunió per començar a gestionar-ho. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   

 
6 - Precs i preguntes 
No hi ha precs ni preguntes. 

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

 
Data propera reunió 
22 de desembre a les 20.30 h.  

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

 
Tiquets annexos 
No hi ha cap tiquet. 

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


