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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 03/2019

Hora d’inici: 20.00 h

Data: 25/03/2019

Assistents:
Coordinador

Diana Martorell

Sotscoordinador

Noemí Bravo

Judith Almazán

Núria Cortada

Eva Sorribes

Marta Rodríguez

Marc Badia

Oriol Martínez

Convidats
Ordre del dia
1. Marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs.
2. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció.
3. Formació 2019.
4. II Marxa nòrdica 2019.
5.
6.
1. Marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs
L'organització ja ha enviat el formulari de col·laboració al CFC i ja està publicada l'oferta de
treball a la web. De moment els representants de la Secció que coordinaran l'activitat seran
l'Oriol Martínez i la Marta Rodríguez de la Paz.
2. Esmorzar Col•loqui 19 i reunió anual de la Secció de Lleida.
Demanem ponent de qualsevol àrea disposat a venir a Lleida a fer una ponència i així
organitzar l'Esmorzar Col·loqui, juntament amb la reunió anual.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Estem a l'espera de confirmar el ponent i la data de Diana
El
més
aviat
l'activitat (tenint en compte la disponibilitat del Martorell
i possible
ponent).
coordinadora
de seccions
Demanem els pressupostos anuals de la Secció per
poder realitzar la memòria de l'any i així exposar-la
a la reunió anual.
3. Formació 2019
Per aquest any tenim programat el ST de les 4M per al dia 27 d'abril. En principi els
membres de la Secció que s'encarregaran de la coordinació del curs seran la Diana
Martorell i el Marc Badia.
Tasques a realitzar
Responsable
Descripció de la tasca
Restem a l'espera de concretar nova data per al ST Noemí Bravo i
de patologia lumbar.
coordinadora
de seccions
Restem a l'espera de saber com va el nombre
d'inscrits al Curs de les 4M.
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Data realització
Durant aquest mes
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4. II Marxa Nòrdica 2019
Proposem l'1 de juny com a data per organitzar la II Marxa Nòrdica de la Secció Territorial
de Lleida.
A causa al bon resultat de l'edició passada, ens agradaria mantenir gairebé tots els serveis
i professionals de l'any passat:
- Realitzaríem la mateixa ruta (la volta al pantà)
- Contractar al mateix speaker
- Monitora de marxa nòrdica.
- Col·laboració del càmping
- Fotògraf
- Servei d'ambulància
- Valorar si hauríem de tallar el tram de carretera per on passa la ruta (l'any passat no es va
tallar) i, si no es així, posar algun cartell a la carretera per avisar els conductors.
- Bosses de participació: poma, aigua i samarreta (quan s'envïi el material adjuntar una
llista amb tots els inscrits i les talles de samarreta demanades).
- Oferir begudes i coca dolça i salada al final del recorregut, a l'arribada.
-Talles de samarreta ( visar a la incripció si són de tallatge petit perquè després no hi hagi
demanda de canvis de samarretes).
- Ens agradaria fer una ruta de marxa nòrdica cada any i vincular cada edició a una causa
solidària. El preu podria ser de 5 euros com l'any passat.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Estem a l'espera d'aprovar la nostra proposta i
començar a establir contactes amb els diferents
professionals.

Responsable
Data realització
Diana
Durant
aquest
Martorell
i trimestre
coordinadora
de seccions

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

Data propera reunió
Abril de 2019, dia a confirmar.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo
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