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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 11/2016 Hora d’inici: 20.00 h Lleida Data: 15/12/2016 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració assemblea i reunió trimestral de seccions.  
2. Celebració del desè aniversari de la Secció. 
3. Valoració de la "Torronada Col·loqui". 
4. Reunió anual i "Esmorzar Col·loqui". 
5. Formació de l'any 2017 pendent de programar.  
6. Curses esportives 2017.  

 
1. Valoració assemblea i reunió trimestral de seccions 
La reunió es va realitzar el 14 de desembre i la Carol Naudi és la representant de la Secció 
que  assisteix a la reunió.  

 
2. Celebració del desè aniversari de la Secció   
Pensem que el més interessant que podem fer és organitzar un curs amb un ponent 
conegut de forma gratuïta per a tots els col·legiats, atès que és l'esdeveniment que més 
repercussió causarà, tenint en compte que, a Lleida, actualment, es fan molts cursos des 
d'altres entitats.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
      

 
3. Valoració de la "Torronada Col·loqui" 
La valoració és molt positiva pel que fa a tots els aspectes a valorar: ubicació i compliment 
de l'horari acordat, ponent, assistència màxima i satisfacció dels participants. 
El fet d'haver inclòs el piscolabis salat a càrrec de la pastisseria "El Carme", a part del 
assortit de dolços i torrons d'Agramunt, també va ser un èxit. Els músics van amenitzar 
molt bé la vetllada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Reunió anual i "Esmorzar Col·loqui" 
 Creiem que aquest any s'hauria de realitzar durant el mes de març aproximadament, tot i 
que com sempre ens adaptaríem a l'agenda del ponen escollit. Aquest any com a tema de 
l'esmorzar pensem en l'abordatge de les cefalees, vertígens... Pensarem en ponents 
experts en la matèria. 
Les responsables de preparar la reunió anual i moderar l'esdeveniment seran la Judith 
Almazán i l'Eva Sorribes. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de saber què en penseu sobre el 
tema escollit per a la ponència i si sabeu d'algun 
ponent expert que podria estar-hi interessat.  

Judith 
Almazan i 
coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible 

 
5. Formació de l'any 2017 pendent de programar  
Estem pendents d'acabar de confirmar els cursos previstos per a l'any 2017.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguem que el curs de Fisioteràpia respiratòria no 
es realitzi ni al mes de maig ni juny, atès que és 
pròxim a l'estiu i coincideix amb les festes de Lleida 
i, per experiències passades, pensem que no hi 
haurà massa inscrits per poder realitzar-lo. 

Coord de 
seccions 

 Al més aviat 
possible. 

 
6. Curses esportives 2017 
La penya ciclista de Cervera es posa en contacte amb nosaltres per proposar-nos la nostra 
participació a una marxa cicloturista que es realitza el dia 22 d'abril a Cervera. Hi haurà 
aproximadament 700 participants. Nosaltres exposem les nostres condicions i estan 
d'acord en oferir als participants la bossa d'obsequi que rebran els ciclistes i el dinar. 
Pensem que és una bona manera d'incloure un esdeveniment esportiu diferent i de 
descentralitzar de la capital alguns dels nostres actes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de saber si veieu bé la proposta 
per poder confirmar la nostra participació a 
l'organitzador de la marxa.  

Noemí Bravo i 
coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible. 

 
Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Divendres 20 de desembre de 2016. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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