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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 07/2017 Hora d’inici: 20.30 h  Data: 18/07/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats  Oriol Martin Navarro  Marc Badia Rosells 
 

Ordre del dia 
1. Noves incorporacions a la Secció Territorial de Lleida. 
2. DiFT 2017 a Lleida. 
3. Cursa Esportiva "Transplant Bike 2017". 
4. Projecte "Gent gran" . 
5. Despeses. 
 

 
1. Noves incorporacions a la Secció Territorial de Lleida 
Un cop finalitzada la inscripció a la borsa per poder participar activament a la Secció 
Territorial de Lleida es dóna la benvinguda a les dues noves incorporacions: 
- Oriol Martin Navarro 
- Marc Badia Rosells 
Els membres de la seccions els expliquen breument les funcions i objectius de treball de la 
Secció. 

 
2. DiFT 2017 a Lleida 
Previsió de participants: Parlem sobre com poder fer una previsió aproximada sobre els 
participants a la cursa per poder preparar el material, la quantitat de coca, de 
globus...Valorem la possibilitat d'haver d'inscriure's per parella avi/àvia-nét/neta al web del 
CFC i allà que accedeixin a la informació de la cursa: Distància del recorregut, 
trajectòria,...Demanem com es fa desde el CFC quan es troba en situcions o actes similars, 
com es pot preveure aproximadament la participació. 
 
Coca i xocolata: Creiem que a cada bossa de les que s'entreguen a l'inici de la cursa a cada 
participant hauria d'haver una ampolla d'aigua, una samarreta del CFC i un tiquet que 
després es podrà bescanviar per un tros de coca i xocolata (d'aquesta manera ens 
assegurem que tothom tingui el seu tros i que la gent no repeteixi fins que tothom hagi 
menjat). De l'aigua, la coca i la xocolata ens encarreguem nosaltres.  
 
Més material: També necessitaríem quatre taules plegables, dues por posar a l'inici i poder 
repartir les bosses i dues per posar a l'arribada amb la coca i la xocolata i finalment una 
cinta per poder marcar la sortida i l'arribada.  
 
Publicitat: Ens agradaria fer molta difusió de l'acte, tant en prensa com a la ràdio 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Ens preguntem si seria necessari disposar d'un 
DEA. 
 
 
Assessorar-nos de com podem fer una previsió 
sobre la gent que vindrà i així fer una compra 
aproximada. 
 
Informar-nos sobre el material que el CFC ens pot 
facilitar i el que hem de buscar nosaltres. 
 
Saber si els globus seran els del CFC o hem de 
comprar-los. 

Coordinador 
de les 
seccions 
 
Coordinador 
de seccions 

      

 
3. Cursa esportiva "Transplant Bike 2017"  
El dia 24 de setembre participarem en una nova cursa, la Transplant Bike.  
Ja ens vam posar en contacte amb l'organitzador de la cursa i vam omplir el document 
adient demanant les hores de prestació del servei. 
Necessitaríem disposar de 4 fisioterapeutes contractats i 4 estudiants (de tercer i/o últim 
curs). 
L'organització ens demana si podem enviar el logotip vectoritzat del CFC per poder fer  
difusió als seus cartells de publicitat. 
 
Els membres de la Secció que coordinaran l'acte seran la Judith Almazán i l'Oriol Martin 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S'envia l'informe de l'activitat amb totes les dades 
de la cursa al CFC. 
 
Enviar logotip vectoritzat del CFC a l'organització 
de la cursa. 
 
Obrir la borsa de treball a 4 fisios i buscar 
estudiants del grau (3r i/o 4t) per participar de forma 
voluntària.  

Judith 
Almazan 
 
Coordinadora 
de seccions 
 
Coordinadora 
de seccions  

Fet   
 
 
Fet 

 
4. Projecte "Gent Gran" 
Es proposa nova data per oferir una xerrada-taller a la llar de jubilats de la Mariola el dia 26 
de setembre, dimarts. 
 
A l'acta anterior vam establir que intentaríeu organitzar els tallers els dilluns o dijous, que 
són els dies que més s'adapten a les nostres necessitats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 
  

            

 
5. Despeses  
Per poder enviar les despeses d'aquest mes necessitaríen els fulls de despeses dels nous 
membres de la Secció. Adjunto document amb les seves dades per introduir-los. S'hauria 
d'eliminar del full la Carol Naudí. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
Setembre, dia per confirmar. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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