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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 10/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 06/11/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració del DiFT 18 Lleida. 
2. Curs d'Espatlla 2018. 
3. Torronada-Col·loqui 18.  
 

 
1. Valoració del DiFT 18 Lleida 
La jornada es va desenvolupar molt bé. 
Membres de la Secció que van coordinar l'esdeveniment: Oriol Martínez, Marc Badia, Núria 
Cortada, Marta Rodríguez, Diana Martorell i Noemí Bravo. 
Programa: Presentació i entrega de bossa, explicació i indicacions de la marxa nòrdica, ruta 
al voltant del pantà com a iniciació a la marxa nòrdica, estiraments en grup, esmorzar i 
begudes. 
Aspectes a destacar: Creiem que va estar molt bé posar-nos dos de nosaltres al principi, 
dos al mig i dos al final durant tota la caminada. 
Aspectes a millorar: En principi no havíem previst la beguda a l'arribada, solament 
l'ampolleta d'aigua que cadascú portava a la bossa i durant l'activitat se'ns va ocórrer 
comprar-ne i va ser tot un encert.  
Ens faltava disposar, al principi, d'una llista impresa amb els inscrits i el tallatge de 
samarreta demanat. 
 
Finalment creiem que el càmping es mereix un obsequi per la nostra part, atès que ens van 
ajudar en tot moment perquè la jornada fos un èxit. 

 
2. Curs d'Espatlla 2018 
Els coordinadors del curs seran l'Oriol Martínez i la Noemí Bravo. 
El curs es realitzarà durant dos caps de setmana: el 9, 10 i 16, 17 de novembre de 2018 a la 
UdL. 
Ja està tot organitzat. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de rebre el material i el contacte 
del professor. 
 
Realitzar informe i fotografies de l'activitat. 

Oriol Martínez 
i Noemí Bravo 
 

Durant aquest mes 

 
3.  Torronada-Col·loqui 18 
 Ens vam posar en contacte amb l'AECC com vam dir, però per dates i temàtica no ens vam 
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posar d'acord, així que finalment hem decidit connectar la torronada amb l'activitat del DiFT 
i fer la ponència sobre la marxa nòrdica i la seva aplicació en el camp de la Fisioteràpia. 
La Diana Martorell i la Marta Rodríguez de la Paz seran les coordinadores de 
l'esdeveniment. 
Ens posarem en contacte amb el fisioterapeuta Carles Tersa. 
La data proposada en principi serà el dijous dia 13 de desembre. Com en cada edició, el 
programa constaria d'una ponència i d'un pica-pica de torrons i dolços d'Agramunt. També 
pensem que estaria bé, tal i com vam fer l'any passat, i tenint en compte que celebrem 
Nadal, sortejar algun obsequi (rotllos de kinesio, descomptes en cursos...).  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acabar d'organitzar l'activitat i publicitar-la al web.  Diana 

Martorell 
/Marta 
Rodriguez de 
la Paz 

Al més aviat 
possible.  

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Dia 13 de Desembre de 2018. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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