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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 11/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 22/12/2011 
 

Assistents: 
 Núria Iglesias  Carol Naudí  Ramon Aiguadé   
 Judith Almazán  Noemí Bravo  Diana Martorell   
 Núria Cortada  Marta Giralt     

 
Ordre del dia 
1. Presentació dels nous membres de la Secció i nova distribució de les tasques. 
2. Reunió trimestral de les seccions. 
3. Valoració de la cursa “La Pujada a la Seu Vella”. 
4. Esmorzar Col·loqui 2012 i reunió anual de la Secció de Lleida. 
5. Formació. 
6. Precs i preguntes. 
7. Lectura i aprovació de l’acta. 
8. Data de la propera reunió. 

 
1. Presentació dels nous membres de la Secció i nova distribució de les tasques 
S’incorporen a la Secció dues noves membres: la Marta Giralt i la Diana Martorell i, per 
tant, repartim novament les tasques internes. 
La distribució és la següent: 

• Coordinadora: Núria Iglesias 
• Cocoordinadora i funcions de secretariat: Noemí Bravo 
• Comunicació: Carol Naudí 
• Formació: Judith Almazán i Marta Giralt 
• Activitats lúdiques: Núria Cortada i Diana Martorell 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2.  Reunió trimestral de les seccions 
La Núria Iglesias i la Noemí Bravo, les representants de la Secció que van assistir a la 
reunió trimestral, informen a la resta de membres dels temes tractats. 
Cal destacar que es va parlar de l’opció de canviar el local de la seu de la Secció de 
Lleida. Pensem que seria més adient disposar d’un local de planta baixa, més accessible a 
la gent. En principi primer s’haurà de resoldre el tema del local de la Secció de Tarragona i 
aleshores, si es considera oportú, es valorarà un possible canvi a la Secció de Lleida. 
També se’ns va proposar valorar si seria positiu participar en curses esportives diferents 
cada cert temps atès que, d’aquesta manera, potser ens coneixeria més gent, que és 
l’objectiu d’aquesta activitat. Seria interessant pensar algun mètode per poder objectivar si 
mitjançant la nostra participació hem assolit l’objectiu de promocionar la nostra professió i 
augmentar les consultes dels ciutadans als fisioterapeutes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Valoració de la cursa “La Pujada a la Seu Vella” 
Participació dels esportistes: Es van atendre només deu corredors. 
Organització de la cursa: Es valora negativament. Creiem que l’organització d’aquesta 
cursa no valora el servei de Fisioteràpia que els oferim, atès que el van ubicar en un lloc 
poc visible i poc accessible, no li van proporcionar les infraestructures adients per treballar 
(ens van instal·lar en una tenda de campanya) i no es va fer publicitat entre els 
participants.  
Voluntariat: Hi van assistir 3 fisioterapeutes voluntaris i dos membres representants de la 
Secció: la Núria Cortada i la Judith Almazán. Es valora molt positivament la intervenció i 
col·laboració del voluntariat. 
Observacions: Pels motius exposats anteriorment decidim deixar de participar en aquesta 
cursa i fer-ho en una altra que també sigui popular a la ciutat. Com a primera opció es 
pensa en la “Cursa dels Bombers de Lleida”, encara que s’ha d’acabar de confirmar.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar-nos de les dades tècniques i la data en el 
cas que decidim finalment participar a la “Cursa 
dels Bombers de Lleida” i posar-nos en contacte 
amb l’organització d’aquesta cursa i amb la Junta 
de Govern del Col·legi per preparar-la. 

Núria Cortada i 
Diana Martorell 

Gener 2012 

 
4. Esmorzar Col·loqui 2012 i reunió anual de la Secció de Lleida 
Aprofitarem el mateix dia per organitzar l’Esmorzar Col·loqui i la reunió anual de la Secció 
de Lleida. 
Data: 11 de febrer. 
Horari: Pensem que seria adequat anunciar la primera convocatòria a les 9.30 h i la 
segona a les 10.00 h. Inicialment realitzaríem la reunió i, quan aquesta s’acabés, sense 
especificar l’hora, començaríem amb l’Esmorzar Col·loqui. 
 
REUNIÓ ANUAL: 
La Noemí Bravo s’encarregarà de preparar la presentació en PowerPoint de la reunió i  
d’exposar-la als col·legiats. 
 
ESMORZAR COL·LOQUI: 
Tema de l’Esmorzar Col·loqui: “Els tòpics de les recomanacions dietètiques de les 
afeccions musculosquelètiques més comunes”. 
Ponents: El ponent serà el nutricionista Dani Rubiol Dresco i el moderador el 
fisioterapeuta Patrick Pons Camps. 
Esmorzar: Com cada any, ens agradaria que s’encarregués la pastisseria “Sendra”. 
Observacions: Convindria llogar cadires per aquest dia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-nos d’acord amb el Dept. de Formació del 
Col·legi per acabar d’organitzar la jornada i donar-li 
publicitat al web. 

Dept. de Formació 
 
Judith Almazán 

Gener 2012 

Recordar al Dept. de Formació del Col·legi que ha 
de contractar l’esmorzar a la pastisseria “Sendra” i 
fer una previsió de les cadires que podrien fer falta. 

Dept. de Formació 
 
Judith Almazán 

Gener 2012 
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5. Formació 
Restem a l’espera de l’acceptació dels seminaris demanats i de la confirmació de les dates 
del Curs d’anatomia palpatòria. 
 
Respecte al curs de Mézières, els membres de la Secció que el realitzaran seran: 

- Núria Cortada: Responsable de l’organització i coordinació del curs. 
- Núria Iglesias 
- Noemí Bravo 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmar o no la realització dels seminaris 
demanats i les seves dates i la data del Curs 
d’anatomia palpatòria. 

Judith Almazán 
 
D. Formació 
 

 Gener 2012 

 
Precs i preguntes 
Ens preguntem si seria possible muntar una colla de penyistes fisioterapeutes per poder 
participar a l’Aplec del Cargol, una festa molt emblemàtica a Lleida. La festa se celebra al 
maig i volem saber si podríem informar-nos què hauríem de fer per participar-hi. 

 
Lectura i aprovació de l’acta 

Llegida i aprovada. 
 

Data propera reunió 
El 26 de gener de 2011 a les 21.00 h a la seu de la Secció. 

 
Nom membre Secció Concepte Data 
Núria Iglesias Despeses  Desembre 
Núria Cortada Despeses  Desembre 
Carol Naudí Despeses  Desembre 
Judith Almazán Despeses  Desembre 
Noemí Bravo Despeses Desembre 
Marta Giralt Despeses Desembre 
Diana Martorell  Despeses Desembre 

 
 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Núria Iglesias                                                                   Noemí Bravo 


