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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 30/09/2021 

Assistents: 

Coordinadora  Diana Martorell Sotscoordinadora  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés 

Convidats 

Ordre del dia 

1. DIFT 2021.
2. Projecte escoles 2021.
3. Agendes.
4. Loteria Nadal.
5. Formació 2021.

1. DIFT 2021

Estem descontents amb la gestió que s'ha fet del DIFT. Vam començar a preparar-ho tot 
amb molta antelació, vam contactar amb les empreses col·laboradores nosaltres, com ens 
vau indicar (tot i no fer-ho així en edicions passades), vam donar la cara amb ells i després 
hem anat veient que no s'havia tornat a trucar ni per aprovar pressupostos ni per 
rebutjar-los i agrair-los les molèsties. Pensem que això dona molt mala imatge del CFC. 
Per aquest motiu ens agradaria tenir una reunió per poder parlar d'aquest tema i que no 
torni a passar, atès que hem hagut de reptir tasques moltes vegades.  
Finalment la data proposada no es pot realitzar l'activitat perquè l'Ajuntament ha dit que 
no. Proposem una nova data: el dia 28 de novembre, i com que segurament farà fred 
pensem que l'activitat hauria de començar més tard, a les 10.00 h. Creiem que el preu 
d'inscripció hauria de ser 5 euros/inscripció. 
S'ha de buscar una alternativa a la foodtruck de la Balaguerina, atès que aquesta nova 
data ja no els hi va bé.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Preguem començar amb la difusió al més 
aviat possible. 

2. Projecte escoles 2021

L'Eva Sorribes ha assistit a la reunió per tirar endavant el projecte escoles que ja s'havia 
començat a fer anys enrere, però amb alguns canvis per millorar l'activitat. 
S'obrirà la possiblitat de fer un curs online a través del CFC per a tots els col·legiats 
interessats en impartir aquestes xerrades a les escoles. Tot seguit s'obrirà una borsa 
de treball entre tots els professionals que hagin fet aquesta formació.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Agendes

Se'ns ofereix la possibilitat de demanar agendes del CFC. Demanem una agenda gran 
per a cada membre del grup i una per portar les activitats de la Secció.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. Loteria Nadal

Ens preguntem si aquest any hi haurà loteria de Nadal del CFC.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5. Formació 2021

La formació programada per a aquest any és la següent:
- 13 novembre curs de colze
- 19 novembre curs d'emprenedoria
- 11 desembre ST (matí i tarda): tècniques ventilatòries i drenatge de secrecions

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Octubre a les 21.00 h.

Coordinadora
Diana Martorell 

VP Sotscoordinadora
Noemí Bravo 
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