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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 09/2013  Hora d’inici: 20.30 h Data:16/10/2013 
 

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

 
Ordre del dia 
 

1- Baixa d’un membre de la Secció.  
2- Renovació dels membres de les seccions. 
3- DiFT 2014 - Explicació i valoració. 
4- Reunió trimestral de les seccions territorials a Barcelona. 
5- FESALUT. 
6- Curses esportives del Gimnàs “Ekke” de Lleida. 
7- Projecte d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Lleida amb el CFC. 
8- Activitats lúdiques per als col·legiats. 
9- Precs i preguntes. 
10- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

1. Baixa d’un membre de la Secció 
La Marta Giralt s’acomiada i deixa la Secció per motius personals. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2. Renovació dels membres de les seccions 
Totes les persones que formem part de la Secció, exceptuant la Marta Giralt, hi volem 
continuar. 
Hem escrit una carta manuscrita explicant els motius pels quals volem seguir 
desenvolupant aquesta tasca i hem aconseguit cinc signatures que avalen la nostra 
motivació i dedicació. 
 
El Ramon s’encarregarà de fer-les arribar a Barcelona.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
3. DiFT 2014 - Explicació i valoració 
El Ramon ens explica com es va desenvolupar la jornada i mirem el vídeo-resum del DiFT. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Reunió trimestral de les seccions territorials a Barcelona 
Malgrat que no va poder assistir cap membre de la Secció, intentem llegir l’acta de la 
reunió, però ens resulta impossible perquè encara no està penjada al web. De totes 
maneres ens agradaria saber si és possible organitzar un curs de Fisioteràpia aquàtica per 
a l’any 2014. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acceptar o denegar la proposta d’organitzar un curs 
de Fisioteràpia aquàtica per al 2014. 

Judith Almazán/ 
Dept. Formació del 
CFC 

Finals d’any 

 
5. FESALUT 
Es comenta que al darrer número de la revista FESALUT no ha sortit el logotip del Col·legi, 
així com vam acordar amb l’editorial. Pensem que el motiu pot ser el fet que no hem 
col·laborat en cap número de la revista. No hem enviat mai cap escrit, reportatge o notícia. 
Creiem que ens hem equivocat i que no hem de desaprofitar aquesta oportunitat per 
promocionar la nostra professió.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar un correu electrònic a l’editorial per saber el 
motiu pel qual no apareix el logotip a la revista. 
 
Enviar, com a mínim, els escrits-resums dels actes, 
jornades, cursos, xerrades... que es fan a Lleida. 

Noemí Bravo Novembre – 
desembre 

   
6. Curses esportives del Gimnàs “Ekke” de Lleida 
El Ramon ens informa que existeix la possibilitat d’assistir com a col·lectiu, juntament amb 
els estudiants de la UdL, a dues curses que organitza el gimnàs Ekke de Lleida.  
Es decideix, per unanimitat, participar en una d’elles, un duatló que se celebrarà el 24/25 
de maig. Els voluntaris que hi participin seran obsequiats per l’organització amb la bossa 
que es dóna als esportistes, una samarreta, l’esmorzar i entrada a l’spa. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organització del duatló organitzat pel gimnàs Ekke 
de Lleida. 

Núria Cortada/ 
Coordinadora de 
seccions. 

Principis de 
l’any 2014 

   
7. Projecte d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Lleida amb el CFC 
El Ramon ens informa que encara no se saben les dates exactes del projecte, però que hi 
ha 10.000 euros pressupostats per al seu desenvolupament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   

 
8. Activitats lúdiques per als col·legiats 
El Ramon ens informa que hi ha un professor a la UdL que és actor i que actualment està 
presentant una peça de teatre i monòlegs d’una hora de durada. L’obra és molt interessant 
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i l’artista cobra uns 650 euros pels drets. En principi ens sembla una bona proposta com a 
activitat lúdica per a l’any vinent. Ho valorarem més endavant. 
 
Respecte de la vetllada d’espectacle i torronada que vam proposar a l’acta anterior, hem 
canviat de parer. Creiem que si no hi ha alguna xerrada de caire informatiu o formatiu, la 
gent no hi assistirà, així que al final organitzarem una xerrada i després oferirem torrons i 
cava. 
 
La proposta és la següent: 
Activitat:  Torronada - Col·loqui (el tema de la xerrada dependrà del ponent). 
Data: 28 de novembre, dijous. 
Ponent: Fran (no sabem el cognom). Hem de demanar-li el CV i el tema a tractar, quan ens 
ho faci arribar us ho enviarem. 
 
La idea és que cada any es realitzi com activitat fixa una Torronada-Col·loqui, com 
l’Esmorzar-Col·loqui. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
El tema de la sala i el ponent ja ho tenim solucionat 
així que només queda fer publicitat de l’acte al web 
del Col·legi i als col·legiats. 

Núria Cortada/ 
Coordinadora de 
seccions del CFC 

Novembre 
2013 

 
9 - Precs i preguntes 

 
 

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

 
Data propera reunió 
El  20 de novembre a les 20.30 h.  

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Núria Cortada Despeses  Setembre  
Carol Naudí Despeses  Setembre  
Judith Almazán Despeses  Setembre  
Diana Martorell Despeses  Setembre  
Noemí Bravo Despeses  Setembre  

 
Tiquets annexos 
No hi ha cap tiquet. 

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
   Diana Martorell                                                              Noemí Bravo 


