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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta:  10/2019 Hora d’inici: 20.30 h (en línia) Data: 27/11/2019 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Àrea de Comunicació del CFC: novetats.
2. Proposta de formació 2020.
3. Torronada Col·loqui.
4. Reunió trimestral de les seccions territorials.

1. Àrea de Comunicació del CFC: novetats

Se'ns comunica que s'ha incorporat a treballar un gabinet de comunicació extern per 
assessorar-nos i ajudar-nos a realitzar la difusió de les activitats que organitzem a 
cadascuna de les parts del territori. Se'ns facilitat el contacte de les persones encarregades 
per poder adreçar-nos a elles a l'hora de planificar una activitat.  

Voldríem saber si arribat el moment ens hauríem de posar directament en contacte amb ells 
o és la Junta directiva la que s'hi posaria en contacte.

2. Proposta de formació 2020

Es torna a parlar sobre la possibilitat de canviar i/o afegir alguna formació (especificat a 
l'acta anterior); "ens preguntem si ho podríem canviar per un dels cursos que vam
demanar: ATM o urogine".
També ens preguntem si seria possible incloure un tercer ST, que també vam demanar,
de drenatge de secrecions. Agraïm molt l'haver rebut els resultats de les enquestes
d'aquest any passat, ens agradaria rebre els resultats d'aquestes de forma sistemàtica 
per poder adaptar-nos als suggeriments de tots els col·legiats del territori.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si s'accepta la nostra 
proposta de formació. 

Coordinadora 
de seccions i 
Noemí Bravo 

Abans de finalitzar 
l'any 

3. Torronada Col·loqui

El tema escollit per aquesta edició serà l'exercici terapèutic i el dia, el 19 de desembre. El
títol de la ponència està per determinar amb el ponent. 
El Marc Badia i l'Oriol Martínez són els encarregats de coordinar aquesta activitat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contacte amb el ponent per acordar el títol i el tema  Oriol Al més aviat 
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de la ponència 
Fer difusió de l'esdeveniment.
Assegurar l'aula de la UdL per al dia 19 de
desembre. Coordinar-se amb el càtering
(menjar salat, begudes i cava). 

Dels torrons i el detall pel ponent se 
n'encarrega la Diana Martorell.

Martínez/Marc 
Badia i 
coordinadora 
de seccions 

possible 

4. Reunió trimestral de les seccions territorials

S'informa que la propera reunió es realitzarà a Barcelona el dia 17 de desembre de 2019 
a les 17.30h.
Com a representants de la Secció de Lleida hi aniran l'Eva Sorribes i la Diana Martorell.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Dijous 19 de desembre de 2019 a les 20.30 h a Lleida.

Coordinador  
Diana Martorell 

VP Sotscoordinador 
Noemí Bravo 
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