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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: 11/2019 Hora d’inici: 20.30 h Data: 19/12/2019 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Reunió trimestral de les seccions territorials.
2. Formació 2020.
3. Valoració de la Torronada Col·loqui 2019.
4. Proposta d'activitat a Lleida.
5.Esmorzar Col·loqui 2020.
6. Difusió de la Fisioteràpia.
7. Renovació de membres de la Secció.

1. Reunió trimestral de les seccions territorials

El dia 17 de desembre es va celebrar a BCN la reunió trimestral de seccions. Com
a representants de Lleida hi van assistir la Diana Martorell i l'Eva Sorribes.
Ens informen dels temes parlats: 
- Formació: pendent de canvi de dates del Curs de neuropaties. També tenim el Curs
de Síndrome vestibular. ST aprovats: Running i ecografia. Tot està pendent de
confirmació de dates.  
- Nova secció territorial del CFC, de Vic.
- Es potenciaran els grups d'interés. 
- S'ha augmentat l'assegurança de vida als fisioterapeutes. 
- A partir d'ara es vol celebrar el Congrés de la Fisioteràpia i el DIFT dos dies seguits.
- Es tornarà a realitzar el projecte amb les escoles de Lleida, aplicant un petit canvi: els 
fisioterapeutes que vulguin participar-hi hauran d'assitir a una formació de formadors. 

2. Formació 2020

Proposem un canvi de dates per al Curs de neuropaties, atès que el tenim previst per al
mes de juliol i pensem que no és bona data per omplir-lo.
També restem a l'espera de confirmació de dates de la formació aprovada per aquest 
any: Curs de síndrome vestibular i ST de Running i ecografia.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber dates concretes de la 
formació. 

Coordinadora 
de seccions i 
Noemí Bravo 

Durant el primer 
trimestre de l'any 

3. Valoració de la Torronada Col·loqui 2019

El Marc Badia i l'Oriol Martínez van ser els encarregats de coordinar aquesta activitat. 
El tema escollit per a la ponència va ser l'exercici terapèutic.
Hi havia inscrits i hi van assistir gairebé tots.
El càtering de la pastisseria El Carme, va constar d'aperitius salats i la casa Fèlix
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d'Agramunt es va encarregat, com cada any, de suminstrar els torrons i dolços 
nadalencs, així com del lot de regal per al ponent.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar resum amb fotografies de l'esdeveniment.  Oriol 
Martínez/Marc 
Badia  

El més aviat 
possible.

4. Proposta d'activitat a Lleida: Jornades de l'Eix transversal

Des de la Secció Territorial de Lleida es proposa organitzar, durant l'any, algun matí sencer
de ponències, atès que sabem que es fa a d'altres seccions amb molt bons resultats.
Pensem en la possibilitat d'adherir-nos a les Jornades de l'Eix transversal que es realitzen
a altres localitats, atès que Lleida també forma part d'aquest eix.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si això seria possible i 
com ho hem de gestionar.  

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell 

El més aviat 
possible. 

5. Esmorzar Col·loqui 2020

Ens agradaria saber si teniu a l'abast algun ponent que parli d'algun tema d'actualitat que 
pogués assistir a Lleida a fer una ponència el dia de l'esmorzar. En principi el voldríem 
organitzar el primer trimestre de l'any, però ens podem adaptar a l'agenda del ponent.
Estem oberts a qualsevol idea.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera per saber si hi ha algun 
ponent disponible per assistir al nostre Esmorzar
Col·loqui.

Coordinadora 
de seccions, 
Diana 
Martorell 
i Marta 
Rodríguez de 
la Paz 

El més aviat 
possible. 

6. Difusió de la Fisioteràpia

Pensem en la possibilitat de fer-nos un Instagram com a Secció de Lleida.
Parlem sobre la possibilitat de parlar sobre temes d'actualitat de la Fisioteràpia en
revistes locals.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

7. Renovació de membres de la Secció

Els membres interessats en continuar a la Secció Territorial de Lleida haurien d'escriure
un correu electrònic al CFC explicant les seves motivacions per seguir amb aquesta tasca.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Gener de 2020, dia i hora a confirmar. 

Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 
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