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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 02/2015

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 10/02/2015

Assistents:
Coordinador

Diana Martorell

Sotscoordinador

Judith Almazán

Núria Cortada

Eva Sorribes

Idoya Pinilla

Convidats

Noemí Bravo
Carol Naudí

Ramon Aiguadé

Ordre del dia
1. Projecte escoles.
2. Esmorzar-Col·loqui i reunió anual de la Secció.
3. Projecte nadó.
4. Activitats esportives.
1.
Projecte escoles
Estan previstes 3 xerrades a l'escola Joan XXIII, dues d'alumnes i una de pares, per al 14 d'abril.
Al col·legi Sant Jaume estan previst, per al 23 de febrer, dues xerrades per a alumnes. A l'escola
Sant Josep de Calassanç, dues xerrades per a alumnes el dia 26 de març. El 18 de febrer està
prevista una xerrada per a pares al col·legi Sagrada Família. A l'escola de Raimat, dues xerrades
el 26 de febrer.
2. Esmorzar-Col·loqui i reunió anual de la Secció
El dia 21 de març es farà l'Esmorzar-Col·loqui a l'Aula Magna de la UdL. La xerrada anirà a càrrec
d'Arnau Feixas, fisioterapeuta, juntament amb un preparador físic, pendent de confirmar. La
temàtica serà abordatge de Fisioteràpia en "running". En breu enviarem tota la informació per
poder fer la difusió i poder obrir les inscripcions. A més, també, el Departament de Finances ja
està informat sobre les possibles empreses de càtering per dur l'esmorzar. El mateix dia es
realitzarà la reunió anual de la Secció, la presentació ja està acabada.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Recerca de càtering per
21/03/2015

al dia

de

l'esmorzar

Responsable
Marisa
Cantarero

Data realització
Al més aviat possible

3. Projecte nadó
La Judith ja té preparada la presentació que es donarà a les xerrades del 23 i 25 de febrer a les
16.00 h a la ludoteca de Balàfia. La Judith exposa la xerrada i la presentació ha estat validada per
en Ramon Aiguadé.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

4. Activitats esportives
Estem rebent peticions per fer activitats esportives, però tenim dubtes sobre el nou funcionament
que es va proposar a la reunió semestral presencial de seccions del mes de desembre. Per tal de
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poder fer una previsió, necessitem saber quin és el nou funcionament.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Detallar el nou plantejament de tractament després de Irene Martínez
les activitats esportives.

Data realització
Al més aviat possible

Aprovació de l’acta
Aprovació de l'acta anterior.

Data propera reunió
de març del 2015 a les 20.30 h.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo
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