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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 10/2017 Hora d’inici: 20:30h Data: 06/11/2017 

 
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 del DiFT. 
2. Torronada Col·loqui. 
3. Curs gratuït de "neurodinàmia". 
4. Seminari de "Prevenció de caigudes". 
5. Despeses de la Secció. 
6. Cursa "La Volta a l'Estany" d'Ivars d'Urgell. 
7. Representació de les llars. 
 

 
1. Valoració del DiFT 
La jornada va anar molt bé, tot i que va hi haver poca participació. En total vam ser unes 60 
persones aproximadament, tenint en compte les nostres famílies. 
Aspectes a millorar:  
- Tot i haver organitzat l'activitat amb molt temps va faltar temps de difusió, els cartells es 
van fer a última hora. 
Pensem que desde un principi sen's va demanar un pressupost acurat i llista d'empreses 
(batucada, imprempta,...) i després no es va respectar aquesta feina, es van canviar 
aspectes i fins i tot empreses (ja que quan nosaltres vam contactar amb elles estaven 
lliures i després ja no). 
- Les samarretes de noia tenen un tallatge molt petit i gairebé totes van haver d'utilitzar 
samarretes de nois. 
  

 
2. Torronada Col·loqui 
Pensem que s'hauria de fer a finals d'aquest mes, el dijous 30 de novembre, sobre les 19.30 
h a l'aula Magna. 
Com a ponent, hem pensat en la Carme Campoy, atès que ha estat Fisioterapeuta de l'Any. 
El títol de la ponència serà "Humanisme i cooperació. Una altra dimensió de la 
Fisioteràpia". 
Pensant en l'edició de l'any passat, decidim que aquest any no portarem cap actuació, atès 
que el berenar el fem a fora de la sala i la música és a dins i, al final, poca gent fa cas a la 
música. Per aquest motiu pensem que és millor estalviar-nos aquests diners i canviar 
d'estratègia. Hem pensat sortejar material de Fisioteràpia (kinesio, 10% de descompte per a 
propers cursos...) al final de la ponència utilitzant els números d'inscripció.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar CV de la ponent i resum de la ponència al 
CFC. 

  Diana 
Martorell   

Durant aquesta 
setmana 
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Encomanar el càtering a la pastisseria "El Carme" 
(berenar i begudes). 
 
 
Encomanar els torrons d'Agramunt i cava. 
 
Comprar un obsequi per a la ponent (lot de 
productes nadalencs d'Agramunt. 
 
Material de Fisioteràpia o bonificacions per realitzar 
el sorteig i utilitzar el sorteig com a reclam perquè 
vingui més gent a la ponència. Anunciar-lo a la web 
quan es faci la difusió de l'acte. 
 

 
Coordinador 
de seccions 
de CFC 
 
Diana 
Martorell 
Diana 
Martorell 
 
Coordinadora 
de seccions 
/Noemí Bravo 
 

 
3. Curs gratuït de "neurodinàmia" 
Fa temps insistim en oferir un curs gratuït per a tots els col·legiats per celebrar el desè 
aniversari de les seccions. Hem rebut un correu electrònic dient-nos que si ens sembla bé 
organitzar-ho durant aquest mes. Després de parlar-ho pensem que és massa precipitat i 
que seria millor fer-lo a principis de l'any 2018 i així poder fer més difusió i arribar a més 
col·legiats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar el curs durant el primer trimestre de 
2018. 

            

 
4. Seminari de "Prevenció de caigudes"  
El proper 18 de novembre es realitza a Lleida el seminari. Les coordinadores de l'activitat 
seran la Diana Martorell i la Núria Cortada.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzar la inscripció al seminari. Diana 

Martorell i  la 
Núria Cortada 

Durant aquesta 
setmana 

 
5. Despeses de la Secció 
Els membres de la Secció refereixen que l'import que han rebut de l'últim trimestre no es 
correspon amb les seves despeses. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb comptabilitat per saber amb quins 
mesos es correspon l'últim imgrés 

Comptabilitat 
i Noemí Bravo 

 Durant aquesta 
setmana 

 
6. Cursa "La Volta a l'Estany"d'Ivars d'Urgell 
El dia 12 de novembre assistirem, per segon any consecutiu, a la cursa "La volta a l'Estany" 
d'Ivars d'Urgell. Les coordinadores de l'activitat seran la Judith Almazán i la Noemí Bravo. 
Hi haurà tres fisioterapeutes contractats i un estudiant voluntari.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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7. Representació de les llars 
Se'ns pregrunta si podem assistir per representar a la Secció en un acte a l'Ajuntament per 
presentar el projecte de les xerrades d'higiene postural que es realitzarà a les llars de 
jubilats de la ciutat. L'acte és el dia 15 a les 17.30 h. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Intentarem posar-nos d'acord perquè un de 
nosaltres hi assisteixi, tot i que encara no sabem 
qui podrà. 

            

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
Desembre, dia a concretar. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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