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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 05/2019 Hora d’inici: 12.00 h Data: 01/06/2019 (Sant 
Llorenç de Montgai) 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 
 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats               
 

Ordre del dia 
    1. Valoració de la segona edició de la marxa nòrdica. 

2. Valoració de la reunió d'estudiants 4t UdL. 
3. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció. 
4.  Seminari tècnic de diagnòstic lumbar.  

 
1. Valoració de la segona edició de la marxa nòrdica 
Resum del programa: 
Dia i hora: 1 de juny 2019 a les 9.30 h. 
Membres de la Secció assistents: Diana Martorell, Eva Sorribes, Marc Badia, Marta 
Rodríguez i les coordinadores, la Judith Almazán i la Noemí Bravo.  
Muntatge: envelat 6x6m, equip de so de lloguer per micro i música, dues taules amb coques 
dolces i de recapte. Galleda gran amb gels per als refrescos.  
Benvinguda i acolliment als 40 participants. Entrega d'obsequis: bossa amb poma, aigua, 
samarreta del CFC, tapaboques del CFC i bolígraf.  
Presentació de la representant del Stangar go, repte a on van destinats els diners recollits 
(malalties de la retina). 
Explicació de la marxa nòrdica, història, indicacions, benfecicis terapèutics i tècnica a 
càrrec del Marc, instructor del Consell Esportiu de les Garrigues. 
Inici de la ruta (primer el tram d'asfalt per la calor, després el tram de bosc). 8km amb 200m 
de desnivell acumulat.  
Arribada: esmorzat conjunt i acomiadament per a la propera edició. 
 
Aspectes a millorar: 
- Pensem que hi ha hagut bastant descontrol en la comunicació entre la Secció de Lleida i 
la Junta del CFC i hem hagut de córrer a última hora. Com que la idea és organitzar una 
marxa nòrdica solidària cada any pel territori lleidatà, ens agradaria, per a properes 
edicions, encarregar-nos nosaltres directament d'organitzar-ho tot i parlar amb els 
col·laboradors directament, amb un pressupost de base.  
- Creiem que seria interessant canviar l'itinerari cada any, una ruta plana i per diferents 
territoris lleidatans.  
 

 
2.  Valoració de la reunió d'estudiants 4t UdL   
El passat 24 de maig, l'Oriol Martínez va ser el representant de la Secció de Lleida 
encarregat d'explicar als alumnes de 4t de la UdL, juntament amb el representant del CFC, 
què es la Secció, en què consisteix i les seves tasques.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció
El proper dia 29 de juny, la Secció de Lleida realitzarà la seva reunió anual i, posteriorment, 
l'esmorzar col·loqui, aquest any dedicat a la Fisioteràpia aquàtica. 
Es decideix que la primera convocatòria sigui a les 9.30 h del matí i la segona convocatòria 
a les 10.00 h. Després la reunió, la conferència i finalment l'esmorzar. 
L'Anna Verdú, la ponent d'aquesta edició, parlarà sobre la Fisioteràpia aquàtica de forma 
global. 
Les encarregades de preparar i coordinar l'acte seran l'Eva Sorribes i la Núria Cortada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. Seminari tècnic de diagnòstic lumbar
 Es va parlar sobre posposar el seminari tècnic i realitzar-lo a finals de setembre o principis 
de octubre, un dissabte al matí.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Restem a l'espera de saber la data final del 
seminari. 

Diana 
Martorell 

El més aviat 
possible 

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

Data propera reunió 
29 de juny de 2019. 

Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 
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