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L’EAP de Tremp celebra el seu 25è aniversari 
 
 
El dijous 23 de novembre es va celebrar el 25è aniversari de la creació de l’EAP 
de Tremp. Per aquest motiu hi havia programades un seguit d’activitats que van 
començar al matí amb una caminada popular, amb sortida del Pavelló del Juncar 
de Tremp. Un cop acabada aquesta caminada hi hagué un esmorzar saludable 
organitzat conjuntament amb el programa “Al teu gust” de l’Ajuntament de Tremp. 
 
A la tarda va tenir lloc un acte institucional al cinema La Lira d’aquesta població 
amb diferents parlaments a càrrec del Gerent Territorial de l’ICS a Lleida i l’Alt 
Pirineu i Aran Sr. Mateu Huguet, del President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà Sr. Constante Aranda, de l’Alcalde de Tremp Sr. Joan Ubach i també de la 
Directora de l’EAP de Tremp Sra. Teresa Montanuy entre d’altres. 
 
En aquest acte es va rendir homenatge a diversos professionals d’aquest equip 
d’atenció primària ja difunts i també es va reconèixer la tasca de col·laboració i 
suport a l’EAP de Tremp per part de l’empresa Transport Sanitari de Catalunya, a 
la qual el Gerent Territorial de l’ICS a Lleida i l’Alt Pirineu i Aran Sr. Mateu Huguet 
va fer entrega d’una placa commemorativa. 
 
Després va tenir lloc la conferència “La gestió de la il·lusió en temps de canvis”, a 
càrrec del professor i conferenciant lleidatà Sr. Emili Duró, que va fer reflexionar 
al nombrós públic assistent sobre el desenvolupament d’actituts proactives en 
temps de canvis. Al finalitzar aquest acte es va organitzar un sopar de celebració 
del 25è aniversari de la creació de l’EAP de Tremp, al qual van assistir autoritats i 
nombrosos treballadors en actiu i jubilats, que han format part d’aquest equip 
d’atenció primària durant aquests anys. 
 
Durant uns dies també es podrà visitar en el CAP de Tremp, una exposició 
fotogràfica amb alguns dels moments més destacats de l’evolució d’aquest Equip 
d’Atenció Primària en el transcurs d’aquests 25 anys des de la seva creació. 
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