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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 09/2017 Hora d’inici: 20.30 h Data: 10/10/2017 

 
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 de la reunió trimestral de les seccions per Skype.  
2. Valoració de la Cursa Transplantbike 2017. 
3. Valoració del Seminari tècnic "Reprogramació Abdominal". 
4. Valoració de la Cursa "Transiscar 2017". 
5. DiFT. 
6. Cursa "La Volta a l'Estany" d'Ivars d'Urgell. 
 

 
1. Valoració de la reunió trimestral de les seccions per Skype 
El 20 de setembre es va fer la reunió trimestral de les seccions per Skype. El representant 
de la Secció de Lleida va ser l'Oriol Martínez. Ens informa de tots els temes tractats.  

 
2. Valoració de la Cursa Transplantbike 2017 
El passat 24 de setembre vam participar a la Transplantbike d'Almenar. Els coordinadors 
del servei de Fisioteràpia van ser la Judith Almazan i l'Oriol Martínez. Es van contractar 4 
fisioterapeutes. Valoració molt positiva, cap aspecte a millorar. De fet, l'organització de la 
cursa, uns dies més tard, ens va enviar un correu electrònic agraïnt-nos la nostra 
col·laboració. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar el resum de l'esdeveniment i fotografies per 
la revista del Col·legi. 

   Judith 
Almazán   
 

Durant aquest mes 

 
3. Valoració del Seminari tècnic "Reprogramació abdominal" 
El passat 30 de setembre es organitzar a Lleida un ST sobre "Reprogramació abdominal". 
Els coordinadors van ser el Marc Badia i l'Eva Sorribes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar un resum i fotografies de l'esdeveniment al 
Col·legi. 

Eva Sorribes Durant aquest mes  

 
4. Valoració de la Cursa "Transiscar" 
El passat 7 d'octubre la Secció de Lleida va participar a la cursa "Transiscar 2017" 
d'Agramunt. Les coordinadores del servei de Fisioteràpia van ser la Diana Martorell i l'Eva 
Sorribes. A més, hi va haver 4 fisioterapeutes contractats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Enviar resum i fotografies de l'esdeveniment al 
Col·legi. 

Diana 
Martorell 

Durant aquest mes 

 
5. DiFT 
La Marta es reuneix amb l'organitzador de la caminada per acabar de concretar els últims 
detalls. Està tot preparat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Penjar els cartells publicitaris de la caminada per 
fer-ne difusió. 

Tots els 
membres de 
la Secció de 
Lleida 

 Durant aquesta 
setmana 

 
6. Cursa "La Volta a l'Estany"d'Ivars d'Urgell 
El proper dia 12 de novembre participarem a la Cursa "La volta a l'Estany" d'Ivars. Les 
coordinadores seran la Marta Rodríguez de la Paz i la Noemí Bravo.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar formulari omplert per part de l'organització 
de la cursa al Col·legi. 
 
Obrir la borsa de fisioterapeutes i voluntaris 
(estudiants, si pot ser de 3r o 4t curs). 

Noemí Bravo Aquesta setmana 
 
 
Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Novembre, dia a concretar. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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