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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 04/12 Hora d’inici: 21.00 h Data: 26/04/2012 
 

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

(convidada) 
  

 
Ordre del dia 

1. Valoració del curs de Mézières. 
2. Cursa Templers 2012. 
3. Cursa de Rialp. 
4. Proposta d’una col·legiada: Maria Bedoya. 
5. Precs i preguntes. 
6. Lectura i aprovació de l’acta. 
7. Data de la propera reunió. 

 
 

1. Valoració del curs de Mézières 
Es valora positivament el curs. Van assistir tres membres de la Secció: la Núria Iglesias, la 
Núria Cortada i la Noemí Bravo. 
Material: El professorat ens comenta que faltava un tamboret que constava a la llista del 
material. 
Pensem que l’ordinador s’hauria d’anar actualitzant periòdicament, ja que vam tenir 
problemes per visualitzar alguna presentació preparada pel professor. 
Horaris i organització: Els col·legiats ens feliciten per l’organització de les pauses i dinars i 
pel compliment d’horaris. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviament de l’ordinador per actualitzar-lo i reparar-
lo. 

Departament 
d’Informàtica del 
CFC 
Noemí Bravo 

Abans de la 
finalització del 
primer 
semestre 

 
2.  Cursa Templers 2012 
Ens intentem posar en contacte vàries vegades amb l’organització de la cursa sense èxit.  
Continuarem intentant-ho fins un mes vista de la cursa per disposar de temps per 
organitzar-nos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb l’equip organitzatiu de la Cursa dels 
Templers. 

Núria Cortada Mes de maig 

 
3. Cursa de Rialp 
Restem a l’espera de l’aprovació o no de la nostra participació a la cursa de Rialp. Per 
agilitzar els tràmits enviem un correu electrònic a la coordinadora de les seccions del CFC. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valorar si és viable o no la proposta. Coordinadora de 

seccions 
Núria Cortada 

Al més aviat 
possible 

4. Proposta d’una col·legiada: Maria Bedoya 
 
La col·legiada Maria Bedoya proposa a la Secció de fer un espectacle-xerrada a la 
ciutadania, sobre la salut d’esquena. Es parla de formar un grup de teatre per tal d’arribar a 
tota la població amb fisioterapeutes voluntaris per desenvolupar altres espectacles amb 
altres vessants de tractament de Fisioteràpia (pediatria, Fisioteràpia respiratòria, etc.) i 
trencar amb mites. Per al DMF havíem pensat oferir l’espectacle sobre la salut d’esquena.  
La Maria ens mostra unes seqüències sobre l’espectacle que ella mateixa havia 
representat en el seu lloc de treball, on va tenir molt d’èxit. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valorar si és viable o no la proposta. Coordinadora de 

seccions 
Núria Iglesias 

Al més aviat 
possible 

 
4- Precs i preguntes 
No tenim precs ni preguntes. 

 
6- Lectura i aprovació de l’acta 

Llegida i aprovada. 
 

Data propera reunió 
El 12 de Juny 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  Març 30€ 
Núria Cortada Despeses  Març 43,30€ 
Carol Naudí Despeses  Març 40,26€ 
Judith Almazán Despeses  Març 34,18€ 

Noemí Bravo Despeses  Març 34,18€ 
Diana Martorell Despeses  Març 55,65€ 

Marta Giralt Despeses  Març 56,22€ 
 

Tiquets annexos 
• Pendent tiquet del sopar de la reunió d’abril a favor de la Núria Iglesias. 

 
 

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


