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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 09/18 Hora d’inici: 20.30 h Data: 01/10/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Reunió trimestral de seccions.  
2. DiFT18 Lleida. 
3. Valoració del Curs de Mobilitzacions del sistema nerviós. 
4. Curs d'espatlla 2018. 
5. Torronada col·loqui 2018. 
 

 
1. Reunió trimestral de seccions 
La Nuria Cortada va ser la representant de la Secció a la reunió trimestral de seccions que 
es va realitzar el passat 26 de setembre per Skype. Ens informa de la possible col·laboració 
de "fisiorunners" per organitzar les curses d'aquí en endavant. 

 
2. DiFT18 Lleida 
Ja està tot organitzat. Es tracta d'una introducció a la marxa nòrdica, una breu explicació 
de la tècnica i una volta al panta de Sant Llorenç de Montgai per practicar els coneixements 
apresos. Finalment un esmorzar de germanor. La Marta Rodríguez de la Paz, l'Oriol 
Martínez, el Marc Badia, la Diana Martorell i la Noemí Bravo seran els membres de la Secció 
que coordinaran l'esdeveniment, que serà el proper 20 d'octubre. 
Els diners obtinguts de les inscripcions es donaran a l'AECC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ja està tot organitzat.  

 
      

 
3. Valoració del Curs de mobilitzacions del sistema nerviós  
Els dies 14, 15 i 16 de setembre es va realitzar a Lleida aquest curs i tot es va desenvolupar 
perfectament. Cap aspecte a millorar.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar un resum de l'activitat i fotografies.  Eva Sorribes       

 
4. Curs d'espatlla 2018 
Al novembre es realitzarà el Curs d'espatlla a Lleida, els dies 9,10, 16 i 17, distribuït en dos 
caps de setmana.  
Els coordinadors del curs seran la Noemí Bravo i l'Oriol Martínez. Cap membre de la Secció 
el realitzarà com a alumne. 
 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de rebre el material, la llista dels 
inscrits i les dades del professor del curs.   

Oriol Martínez 
i/o Noemí 
Bravo 

Durant aquest mes 

 
5. Torronada col·loqui 2018  
Les dates proposades són o el dia 29 de novembre o 13 de desembre de 2018. Ho acabarem 
de decidir segons l'agenda del ponent. 
Proposem que la temàtica d'aquest any sigui entorn el càncer o sobre el running. Primer 
ens posarem en contacte amb l'AECC i si no és factible parlarem amb "fisiorunners" per 
organitzar alguna ponència sobre la Fisioteràpia en aquest esport.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-nos en contacte amb l'AECC i/o 
"fisiorunners" 
 

Marta 
Rodríguez 

Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
Dia 6 de novembre de 2018. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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