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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 20.00 h Data:08/05/2014  

 
Assistents:  

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

 
Ordre del dia  
 

1- Valoració de la cursa Transolianenca. 
2- Cursa de l’Ekke. 
3- Curs de Fisioteràpia aquàtica. 
4- Xerrades a la comunitat: xerrades a les escoles. 
5- Informació sobre la Secció a la universitat. 
6- Tast de vins. 
7- Precs i preguntes. 
8- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 
 

1. Valora ció de la cursa Transolianenca  
En general, la valoració va ser molt positiva. L’organització de la cursa va ser genial, quan 
vam arribar, la Lídia Guerrero, el nostre contacte, ja havia anat a buscar el material i l’havia 
portat al centre. Oferir el tractament de Fisioteràpia al centre va ser molt còmode encara 
que pensem que potser el proper any s’hauria de muntar l’envelat justament al punt 
d’arribada per ser més visibles i accessibles. 
Aspectes a millorar: els plotters d’informació del Col·legi van arribar trencats i no els vam 
poder posar. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Enviar el resum i les fotos de la cursa. Noemí Bravo i 

Dept. de 
comunicació 

Durant aquest 
mes 

 
2. Cursa de l’Ekke 
La cursa de l’Ekke es realitza a Gimenells els dies 24 i 25 de maig. 
El servei de Fisioteràpia que es demana és: 

- Dissabte: De 17.30 h a 19.30 h 
- Diumenge: De 12.30 h a 16.00 h   

I a més, demanen de 8 a 10 fisioterapeutes. 
L’organització ens ofereix el sopar del dissabte, una sessió de spa, obsequis de la cursa, 
samarretes i dinar del diumenge. 
 
Decidim obrir la borsa de treball per a quatre fisioterapeutes i quatre estudiants.  
Com a membres de la Secció hi assistiran la Diana Martorell, l’Eva Sorribes i la Noemí 
Bravo. 
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Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  

El Ramon Aiguadé s’encarregarà de buscar els 
estudiants voluntaris. 
La Diana parlarà amb el nostre contacte de la cursa 
per tal que enviïn el material a l’Ekke i el transportin 
al lloc de la cursa. 
 
 

 El més aviat 
possible 

 
3. Curs de Fisioteràpia aquàtica  
S’informa sobre les dates del Curs de Fisioteràpia aquàtica que es realitzarà properament 
a Tàrrega i s’acorda qui serà la responsable de la seva coordinació i qui de nosaltres hi 
assistirà. 
La coordinació ens la repartirem de la següent manera: 

- 28 de juny: Diana Martorell i Judith Almazán 
- 5 de juliol: Eva Sorribes i Noemí Bravo 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

 
4. Xerrades a la comunitat: xerrades a les esco les 
La responsable de l’Ajuntament del projecte s’ha posat en contacte amb nosaltres per 
trobar-nos properament i començar el desenvolupament de les xerrades a les escoles.  
La Núria Cortada i la Judith Almazán seran encarregades de reunir-se amb ella i exposar-li 
les nostres idees. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Quedar amb la responsable de l’Ajuntament per 
parlar sobre el projecte de les xerrades a les 
escoles. 

Núria Cortada i 
Judith Almazán 

Durant aquest 
mes 

   
5. Informació sobre la Secció a la universitat  
Es recorda que el proper dia 14 de maig i el 4 de juny la Judith Almazan i la Noemí Bravo 
assistiran a les xerrades que la Junta de Govern ofereix als universitaris sobre temes 
rellevants per la nostra professió per explicar breument què és la Secció de Lleida, quins 
objectius té i quines són les seves intervencions. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

6. Tast de vins  
Es torna a parlar de l’activitat lúdica que es volia dur a terme durant aquest any, un tast de 
vins. 
Per la manca de temps d’acudir personalment als llocs que vam proposar per demanar 
pressupostos decidim contactar amb ells per correu electrònic. 
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Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contactar per correu electrònic amb els diferents 
indrets proposats per realitzar un tast de vins entre 
els fisioterapeutes del territori. 

Noemí Bravo Durant aquest 
mes 

   
 

8-  Precs i preguntes  
No hi ha precs ni preguntes. 

 
9- Lectura i aprovació de l’acta  

Llegida i aprovada. 
 

Data propera reunió  
El 4 de juny de 2014 a les 20.30 h.  

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Núria Cortada Despeses  Maig € 
Carol Naudí Despeses  Maig € 
Judith Almazán Despeses  Maig € 
Noemí Bravo Despeses  Maig € 
Diana Martorell Despeses  Maig € 
Eva Sorribes Despeses  Maig € 
Tiquets annexos  

• Tiquet del dinar de la cursa Transolienenca a favor de Noemí Bravo 
 

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


