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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 02/12 Hora d’inici: 21.00 h Data:23/02/2012 
 

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

 
Ordre del dia 
 
1. Valoració de l’Esmorzar Col·loqui. 
2. Valoració del Curs SDM. 
3. Curs d’anatomia palpatòria. 
4. Curses esportives. 
5. Precs i preguntes. 
6. Lectura i aprovació de l’acta. 
7. Data de la propera reunió. 
 

 
1. Esmorzar Col·loqui 2012 i reunió de la Secció de Lleida 
Valoració molt positiva de la temàtica. Els col·legiats, fins i tot van proposar als 
ponents preparar un curs de Fisioteràpia i nutrició.  
Assistència: 45 col·legiats.  Va haver llista d’espera. 
 
Aspectes a millorar:  

• No hi va haver difusió als mitjans de comunicació. 
• No hi va haver entrega d’obsequi als ponents. Pensem que és millor obsequiar-los 

el mateix dia davant dels col·legiats assistents que envia’ls-hi a casa. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2.  Valoració del Curs SDM 
Valoració general molt positiva. 

Assistència: 13 col·legiats, va fallar un col·legiat que estava inscrit. 

Professors: Valoració positiva. 

Volem destacar que van venir col·legiats de tot el territori de Lleida. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. Curs d’anatomia palpatòria 
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S’ha cancel·lat per manca d’inscripcions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
4. Curses esportives 

Decidim que aquest any participarem a la Cursa dels Templers; serà el segon any 
consecutiu que hi anem. 

Hi ha hagut una col·legiada que ens ha enviat un correu electrònic proposant-nos 
de participar en una cursa organitzada a Rialp. Pensem que, atès que és una 
proposta externa a la Secció, l’hem de considerar com a prioritat. 

La data és el 15 i 16 de setembre. 

    La mateixa cursa comprèn tres categories: 

- Un extrem de 82 km. 

- Una marató de 42 km. 

- Una popular de 15 km. 

Com la cursa dura dos dies, hem pensat que es podrien contractar fisioterapeutes 
voluntaris per a cada un dels dies.  

D’altra banda pensem que si hem d’anar-hi una o dues membres de la Secció, ens 
agradaria saber les condicions prèviament (allotjament, dietes...). 

Esperem que valoreu la possibilitat de participar, com a Col·legi, en aquesta cursa i 
que ens informeu de la vostra opinió al respecte. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valorar si és viable o no la proposta. Coordinadora de 

seccions 
Núria Iglesias 

Abril 2012 

   
 

5- Precs i preguntes 
- Ens agradaria saber quants inscrits hi ha al Curs de Mézières. 

- Restem a l’espera de la impressora per a la Secció. 

- Restem a l’espera de saber els seminaris que es faran a Lleida aquest any. 

- Reunió a Barcelona: Hi assistirem la Núria Iglesias i la Noemí Bravo, com a 
representants de la Secció. 

 
6- Lectura i aprovació de l’acta 
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Llegida i aprovada. 
 

7- Data propera reunió 
El  29 de març de 2012 a les 21.00 h a la seu de la Secció. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Núria Iglesias Despeses  Febrer 51,72€ 
Núria Cortada Despeses  Febrer 43,30€ 
Carol Naudí Despeses  Febrer 45,46€ 
Judith Almazán Despeses  Febrer 34,18€ 

Noemí Bravo Despeses  Febrer 34,18€ 
Diana Martorell Despeses  Febrer 88,97€ 

Marta Giralt Despeses  Febrer 56,22€ 
 

Tiquets annexos 
 

- Carol Naudí, tiquet “la cometa”, retoladors i esborrador de la pissarra. 
- Diana Martorell, tiquet sopar de la reunió. 
- Núria Iglesias, tiquet varis local. 

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


