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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 20.00 h Data:19/02/2014 
 

Assistents: 
 Diana Martorell  Carol Naudí    
 Judith Almazán  Noemí Bravo    
 Núria Cortada  Eva Sorribes    

 
Ordre del dia 
 

1- Valoració del Curs de bones pràctiques en geriatria. 
2- Reunió anual de la Secció i Esmorzar-Col·loqui 
3- Reunió trimestral de seccions a Barcelona. 
4- Curs de Fisioteràpia aquàtica. 
5- Formació: nous cursos. 
6- Curses esportives 2014. 
7- Xerrades a la comunitat: xerrades a les escoles. 
8- Precs i preguntes. 
9- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

1. Valoració del Curs de bones pràctiques en geriatria 
 
El curs es va realitzar el 8 i el 9 de febrer i com a representants de la Secció i 
coordinadores de la jornada van assistir-hi la Judith Almazán i la Carol Naudí. 
Valoració molt positiva del curs respecte a l’organització i la temàtica, atès que responia a 
les expectatives dels fisioterapeutes inscrits.  
Assistència: 18/20 alumnes.  
Aspectes a millorar: La temperatura de la sala, atès que el primer dia feia molta calor i el 
segon la calefacció no estava encesa. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
2. Reunió anual de la Secció i Esmorzar-Col·loqui 
Aquest any, igual que a les últimes edicions, s’organitza la reunió anual juntament amb 
l’Esmorzar-Col·loqui. Es durà a terme el dia 29 de març. 
L’horari, aproximadament, serà el següent: 
10.00h: Reunió anual de la Secció 
11.00h: Ponència i col·loqui 
12.00h Esmorzar 
 
Per a la reunió anual, la Noemí Bravo ha preparat un PPT on es recull la memòria de les 
activitats i accions dutes a terme per la Secció durant el 2013, les despeses ocasionades, i 
les activitats programades per a aquest 2014. Encara no hem decidit qui realitzarà la 
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ponència. 
Respecte l’Esmorzar-Col·loqui la temàtica serà sobre "L'abordatge de l'espondilitis 
anquilosant mitjançant la Fisioteràpia i l'activitat física" i anirà a càrrec dels fisioterapeutes 
lleidatans Albert Bigordà i Cristina Abanades. Constarà d'una part més teòrica a càrrec de 
l'Albert Bigordà i d'una part pràctica, possiblement amb un voluntari de l'associació Lliga 
Reumatològica de Lleida com a pacient tipus afecte d'espondilitis anquilosant, a càrrec de 
la Cristina Abanades. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contactar amb la pastisseria Sendra, com cada 
any. 
Llogar la sala. 
Publicar l’activitat al web del Col·legi. 
Organitzar la recepció i l’enviament del material 
necessari. 

Coordinadora de 
seccions i Diana 
Martorell 

El més aviat 
possible 
 

 
3. Reunió trimestral de seccions a Barcelona 
El dia 12 de març és la reunió trimestral de seccions. Com que cap dels membres de la 
Secció pot anar-hi acordem assistir-hi via Skype. En aquest cas, la Carol Naudí serà 
l’encarregada de participar-hi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
4. Curs de Fisioteràpia aquàtica 
Seguim valorant diferents instal·lacions de Lleida enfront les de Tàrrega proposades des 
de la Comissió d'Aquàtica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. S’hauria de decidir 
la data del curs i concretar finalment les instal·lacions per realitzar-lo. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   
   
5. Formació: nous cursos 
Es comenta que es podria planificar algun curs per a aquest 2014 gratuït i gestionat amb 
els diners de la Secció de Lleida. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
 
 

  

6. Curses esportives 2014 
De moment per aquest any tenim programades les següents curses: 

- Cursa de l’Ekke (24 i 25 maig) 
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- Cursa dels Templers (juny) 
- Transiscar Agramunt (octubre) 

Actualment estem valorant la possibilitat de participar a la Transolianenca (Fundació Isidre 
Esteve) 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   
   
7. Xerrades a la comunitat: xerrades a les escoles  
El Ramon Aiguadé, passa el contacte de la Luisa Conejos a la Diana Martorell perquè 
s'estableixi contacte per al projecte de xerrades escoles de Lleida i començar a planificar-
les, atès que estem pendents de resposta des de l'Ajuntament de Lleida. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
 
 

  

 
 

8-  Precs i preguntes 
 

 
9- Lectura i aprovació de l’acta 

Llegida i aprovada. 
 

Data propera reunió 
El 19 de març de 2014 a les 20.30 h.  

 
ANNEX 
Liquidacions despeses i representació 

Nom membre Secció Concepte Data Import 
Núria Cortada Despeses  Febrer  
Carol Naudí Despeses  Febrer  
Judith Almazán Despeses  Febrer  
Noemí Bravo Despeses  Febrer  
Diana Martorell Despeses  Febrer  
Eva Sorribes Despeses  Febrer  

Tiquets annexos 
• No hi ha cap tiquet 

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


