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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta:       Hora d’inici: 17:00 Data: 08/04/2020 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés   

Convidats               
 

Ordre del dia 

1. Baixa i renovació de membres de la secció territorial de Lleida 
2. Reunió extraordinària per parlar sobre les mesures de prevenció del covid-19 
3. Divulgació de la situació dels fisioterapeutes a Lleida durant la pandèmia 
4. Representació de la secció a les xarxes socials 

 

1.  Baixa i renovació de membres de la secció territorial de Lleida 

Es donen de baixa de la secció : Judith Almazán, Marta Rodriguez de la Paz i Núria Cortada. 
Entren a formar-hi part: Jaume Siurana, Raúl Arán, Eric Ropero, Sònia Barnés i Júlia Solaní. 
Finalment la nova secció de LLeida està formada per: 
- Diana Martorell (coordinadora) 
- Noemí Bravo (sotscoordinadora) 
- Eva Sorribes 
- Marc Badia 
- Raul Aran 
- Jaume Siurana 
- Sònia Barnés 
- Júlia Solaní 
- Eric Ropero 
 
Ens presentem i els veterans expliquen als nous membres el funcionament i objectius de la 
secció de Lleida. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

2. Reunió extraordinària per parlar sobre les mesures de prevenció del covid-19 

El passat 6 d'abril es va realitzar una reunió extraordinària on-line amb la Junta i els 
coordinadors de totes les seccions territorials per parlar sobre les mesures de prevenció 
del covid-19 i altres activitats que s'estan organitzant desde el CFC. La Diana Martorell, la 
nostra coordinadora ens insforma dels temes parlats a la reunió: 
- Compra de materials de protecció directament al CFC, formació gratuita pels col·legiats 
sobre aquest virus, etc 
 
També s'informa que tots els cursos i jornades que teniem prevists s'ajornaran fins nova 
ordre. 
  

Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

3. Divulgació de la situació dels fisioterapeutes a Lleida durant la pandèmia 

El diari La Manyana farà una entrevista a una fisioterapeuta que treballa a la UCI de l'HUAV 
de Lleida, la Davinia Curià, i la Diana Martorell, com a coordinadora de la secció i 
empresària d'un centre privat de fisioteràpia serà entrevistada per TV3 per informar sobre la 
situació de la nostra professió durant el confinament i la desescalada de la pandèmia.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

4. Representació de la secció a les xarxes socials 

Fins ara la secció de Lleida solament tenia representació a facebook però a partir de demà 
també farà ús de instagram, on s'anirà penjant informació útil pels col·legiats i la ciutadania 
en general. 
La Sònia Barnés serà la principal encarregada de coordinar-ho. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

5.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

6.       
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

7.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

8.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

9.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

10.       
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Precs i preguntes 

Aprovació de l’acta 

Data propera reunió 

Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 
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