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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 03/2014 Hora d’inici: 20.00 h Data:19/03/2014 
 

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

 
Ordre del dia 
 

1- Renovació dels membres de la Secció: Incorporació de l’Eva Sorribes. 
2- Explicació de la reunió trimestral de seccions. 
3- Reunió anual i Esmorzar-Col·loqui. 
4- Curses esportives: objectiu i curses 2014. 
5- Xerrades a la universitat: explicació què és la Secció i quines són les seves accions i 
funcions. 
6- Formació: coordinació dels cursos programats i seminaris tècnics. 
7- Xerrades a la comunitat: xerrades a les escoles. 
8- Activitat lúdica. 
9- Precs i preguntes. 
10- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

1. Renovació dels membres de la Secció: Incorporació de l’Eva Sorribes. 
L’Eva Sorribes, fins ara col·laboradora de la Secció, enviarà els papers necessaris dins del 
termini establert per la Junta de Govern i començarà a formar part de la Secció de Lleida 
com a una membre més. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
2. Explicació de la reunió trimestral de seccions 
La Carol Naudí ens explica la seva experiència en l’assistència a la reunió trimestral de 
seccions via Skype i diu que va ser tot un èxit. Valoració molt positiva. 
Ens informa que, a partir d’ara, la nostra coordinadora de seccions serà la Roser Alfonso, 
atès que la Sílvia s’encarregarà del Departament de Comunicació.  
També se’ns informa que aquest any el DiFT es fa a Girona l’onze d’octubre. Pel matí serà 
un acte obert a la població i per la tarda hi haurà xerrades, per als fisioterapeutes, de 
l’activitat física (patologia del corredor…). Es proposa la idea d’organitzar autobusos per 
poder assistir-hi amb familiars, amics… 
 
La propera reunió es realitzarà a Lleida durant el mes de juny i s’hi ha d’assistir 
personalment. Des de la Junta se’ns proposa fer un dinar i, tot seguit, la reunió per poder 
ajuntar-nos tots. Els membres de la Secció coincidim que, per problemes laborals, entre 
setmana no podem fer un dinar i reunió, a més tenint en compte que algunes de nosaltres 
no som de Lleida capital. Per unanimitat, intentant ajustar les nostres agendes, coincidim 
en el divendres dia 27. La nostra proposta és fer la reunió i després un sopar.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Valorar la nostra proposta del dia 27 de juny per fer 
la reunió i el sopar. 

Coordinadora de 
seccions i Noemí 
Bravo 

El més aviat 
possible 

 
3. Reunió anual i Esmorzar-Col·loqui 
Acordem que, als ponents, els obsequiarem amb un detall gastronòmic (vi i dolços) que 
s’encarregarà de comprar la Diana Martorell. 
Respecte de la reunió anual, la Noemí Bravo ha realitzat el Power Point i la Judith Almazán 
i la Núria Cortada seran les responsables d’exposar-lo i moderar la jornada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
4. Curses esportives: objectiu i curses 2014.  
S’acorda que l’objectiu de la Secció respecte de les curses esportives és, d’una banda, 
donar-se a conèixer pel territori, participant en diferents curses i, per l’altra, consolidar una 
de les curses més característiques a Lleida, com és la dels Templers. 
Per tant, aquest any, participarem a la cursa del Gimnàs Ekke, a la cursa dels Templers, a 
la Transolienenca i a la Transciscar d’Agramunt. 
Respecte de la Transolienenca, és una cursa de dos dies en horari de matí. En principi es 
comprometen a anar-hi responsables de la Secció: la Diana Martorell i la Noemí Bravo. 
Potser altres membres vindran alguna estona, de reforç. 
Aquest any ens agradaria comptar amb quatre fisioterapeutes per treballar a les curses, 
atès que a causa del gran nombre de participants, és difícil abastar-ho tot. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Saber si a la cursa d’Oliana, tenint en compte la 
distància fins les nostres cases, ens entraria el 
dinar del migdia com a despesa. 
Saber si podem disposar de quatre fisioterapeutes 
per a les curses. 

Responsable de 
seccions i Noemí 
Bravo 

 

   
 

5. Xerrades a la universitat: explicació què és la Secció i quines són les seves 
accions i funcions 
S’explica el contingut d’un correu electrònic que hem rebut del Col·legi proposant-nos 
assistir a dues xerrades informatives que tenen previstes a la Universitat de Lleida per 
presentar-nos com a Secció i explicar quines funcions assolim. 
Les xerrades seran a les 14.00 h els dies següents: 
14 de maig: Món professional.  
4 de juny: Sortides a l’estranger 
La Judith Almazán i la Noemí Bravo seran les encarregades de cobrir aquest acte. Hi 
assistiran les dues els dos dies, un dia farà la presentació una i l’altre dia, l’altra 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Saber en quin lloc es fan les xerrades. Coordinadora de 
seccions i Noemí 
Bravo 

 

 
6. Formació: coordinació dels cursos programats i seminaris tècnics. 
Ens proposem d’organitzar algun seminari tècnic durant el segon semestre. Tenim la 
possibilitat d’oferir el ST de sistema visual i el d’estabilització cervical. Ho parlem i la idea 
ens sembla perfecta. Ens agradaria organitzar els dos seminaris proposats. 
Respecte dels cursos programats, ens hem organitzat de la següent manera: 

- El Curs d’emprenedoria en Fisioteràpia estarà coordinat per la Noemí Bravo, que 
obrirà el curs el divendres al  matí, i la Judith Almazán, que el finalitzarà el 
diumenge al migdia.  

- El Curs de reprogramació abdominal estarà coordinat per la Diana Martorell, encara 
que hi assistirem la Judith Almazán i jo, la Noemí Bravo.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Organitzar els dos ST (sist. visual i estabilització 
cervical) durant el segon semestre. 

Dep. Formació i 
Judith Almazán  
 
 

El més aviat 
possible 
 
 

Acordar on es deixarà el material del Curs 
d’emprenedoria en Fisioteràpia (a la universitat?). 

Dep. Formació i 
Noemí Bravo 

El més aviat 
possible 

 
7. Xerrades a la comunitat: xerrades a les escoles. 
De moment, el nostre contacte, la Sra. Conejos, no ha contestat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
 
 

  

 
8. Activitat lúdica. 
 
Com a activitat lúdica, decidim organitzar un tast de vins (o cerveses) a la ciutat de Lleida. 
Acordem preguntar per diferents locals que ofereixin aquesta activitat. La idea és fer-la en 
un espai tancat per als fisioterapeutes. Tenint en compte que les activitats lúdiques que 
s’han organitzat amb anterioritat no han tingut gaire èxit, decidim que sigui gratuïta.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
 
 

  

 
9. Precs i preguntes 



RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 4 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
 

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

 
Data propera reunió 

El 19 d’abril de 2014 a les 20.30 h. 
 

ANNEX 
Liquidacions despeses i representació 

Nom membre Secció Concepte Data Import 
Carol Naudí Despeses  Març 157,06€ 
Judith Almazán Despeses  Març 34,18€ 
Noemí Bravo Despeses  Març 34,18€ 
Diana Martorell Despeses  Març 55,65€ 
Eva Sorribes Despeses  Març 40,26€ 
    

Tiquets annexos 
• No hi ha cap tiquet 

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


