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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 08/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 06/09/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Cursa Transplantbike 2018. 
2. Reunió trimestral de les seccions territorials. 
3. Curs de Mobilitzacions del sistema nerviós. 
4. Curs d'espatlla 2018. 
5. DiFT 2018. 

 
1. Cursa Transplantbike 2018 
Decidim anul·lar la nostra participació a la cursa per falta d'inscripcions, tant d'estudiants 
com de fisioterapeutes col·legiats. 

 
2. Reunió trimestral de les seccions territorials 
El proper 26 de setembre es realitza la reunió trimestral de seccions via skpe i la 
representant del CFC serà la Núria Cortada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
             

 
3. Curs de mobilitzacions del sistema nerviós  
Els dies 14, 15 i 16 de setembre es realitzarà a Lleida aquest curs, de forma gratuïta, per 
celebrar el desè aniversari de les seccions, com es va aprovar anteriorment.  
Els membres de la Secció que hi aniran seran el Marc Badia, l'Oriol Martínez, l'Eva Sorribes, 
la Marta Rodríguez de la Paz i la Noemí Bravo. La responsable de la Secció que coordinarà 
l'organització del curs serà la Marta Rodríguez.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinar l'organització del curs. Marta Rodríguez de la Paz 

i responsable de seccions 
A principis de 
setembre 

 
4. Curs d'espatlla 2018 
Al novembre es realitzarà el Curs d'espatlla a Lleida, els dies 9,10, 16 i 17. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
              

 
5. DiFT 2018  
Es decideix que es realitzarà el dia 20 d'octubre a Sant Llorenç de Montgai. 
L'activitat és una introducció a la marxa nòrdica, fer la volta al pantà de la mateixa població. 
Es col·laborarà amb l'AECC. 
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Temes pendents (que ja s'estan gestionant amb el CFC): 
- Inscripcions (creiem que s'hauria de fer a través de la web del CFC, per exemple) 
- Fotògraf: el mateix contacte que al DiFT anterior 
- Obsequi per als participants 
- Publicitat: creiem que no val la pena realitzar tríptic, la millor opció seria la ràdio, els diaris 
locals i les xarxes socials. És important que a la publicitat constin els km, el temps 
aproximat i el desnivell de la ruta. 
- Assistència mèdica: creiem que és necessari disposar d'un servei sanitari.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S'envia formulari al CFC perquè es posi en contacte 
amb l'Ajuntament de Camarassa. 
La Marta Rodríguez es posa en contacte amb 
l'AECC. 
El Marc Badia es posa en contacte amb el càmping 
de davant del pantà. 
 
 
 

Marta 
Rodríguez i 
Marc Badia 

Ja s'està gestionant 
tot 

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Octubre de 2018, dia a confirmar. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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