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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 08/2017 Hora d’inici: 20.30 h Data: 14/09/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. DiFT. 
2. Reunió trimestral de les seccions per Skype. 
3. Cursa Transplantbike. 
4. Cursa "Transiscar" d'Agramunt. 
5. Cursa "La volta a l'estany d'Ivars". 
6. Projecte "Gent Gran". 
7. Formació 2017-2018.  

 
1. DiFT  
Es decideix que fer la inscripció per correu electrònic i/o telèfon per poder fer una previsió 
aproximada de la participació. Pel Dia Mundial es publica a la premsa informació sobre el 
DiFT, tot i que manquen dades: la participació del banyetes, la batucada, la coca amb 
xocolata... 
Creiem que en la difusió haurien de constar aquestes dades i també el recorregut. 
 

 
2. Reunió trimestral de les seccions per Skype 
El proper 20 de setembre es realitza la reunió trimestral de seccions via Skype i el 
representant de Lleida serà l'Oriol Martínez. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
            

 
      

 
3. Cursa Transplantbike 
El proper 24 de setembre participarem a la cursa esportiva "Transplantbike" a Almenar. Ja 
està tot organitzat i els representants de la Secció seran la Judith Almazán i l'Oriol 
Martínez. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
              

 
4. Cursa "Transiscar" d'Agramunt 
El 7 d'octubre participarem a la cursa Transiscar i com a representants de la Secció hi 
assistiran la Diana Martorell i l'Eva Sorribes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acabar d'acordar amb l'organització la rebuda de Diana Al més aviat 
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material. Martorell i 
responsable 
de seccions 

possible. 

 
5. Cursa "La volta a l'estany d'Ivars" 
Contacta amb nosaltres l'organitzador de la cursa per convidar-nos a participar-hi. La cursa 
és el proper 12 de novembre.  
Tots estem d'acord en formar-ne part, atès que ara som més gent a la Secció i podem fer 
més difusió i promoció de la Fisioteràpia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-nos en contacte amb la organització i fer els 
formalismes necessaris. 
 

Noemí Bravo i 
responsable 
de seccions 

 Durant el mes 
d'octubre 

 
6. Projecte "Gent Gran"  
Estem d'acord en obrir la Borsa de treball a tots els col·legiats que vulguin fer les xerrades 
a les llars de jubilats, però ens preguntem si, en el cas que nosaltres poguéssim cobrir una 
en concret podríem realitzar-la. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7. Formació 2017-2018 
Seminari de reprogramació abdominal: 30 de setembre. Les responsables del seminari 
seran la Núria Cortada i l'Eva Sorribes, tot i que el Marc Badia també hi assistirà. 
 
Curs de Fisioteràpia respiratòria: es realitzarà el primer cap de setmana de novembre. Els 
responsables de coordinar el curs encara estan per concretar. 
 
Es confirma la següent formació per al 2018: 
- Seminari de vertigen: 3 de març 
- Curs de lesions osteomusculars d'EI 
- Curs de neurodinàmia 
- Curs d'espatlla 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Aprovació de l’acta 
Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

9 d'octubre de 2017. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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