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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA  

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 20.00 h Data:04/06/2014  

 
Assistents:  

 Diana Martorell  Carol Naudí   Idoia Pinilla 
 Judith Almazán  Noemí Bravo   Ramon Aiguadé 
 Núria Cortada  Eva Sorribes    

 
Ordre del dia  
 

1- Presentació del nou membre de la Secció de Lleida. 
2- Cursa “Donem sang”. 
3-  Curs de Fisioteràpia aquàtica.  
4- Xerrades a la comunitat: xerrades a les escoles. 
5- Valoració de la Cursa de l’Ekke. 
6- Valoració sobre la xerrada informativa sobre la Secció a la Universitat de Lleida. 
7- Precs i preguntes. 
8- Lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

1. Presentació del nou membre  de la Secció de Lleida  
Es presenta la Idoia Pinilla Riera com a nou membre de la Secció. Va presentar la seva 
sol·licitud a la Junta de Govern i va ésser acceptada. Li expliquem breument com funciona 
la Secció i quines són les nostres tasques. 
Tasques a  realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

 
2. Cursa “Donem sang” 
La Núria Cortada ens informa que el Banc de Sang de Lleida s’ha posat en contacte amb 
nosaltres per tal que oferim els nostres serveis a la primera edició de la cursa que 
organitza a Bellpuig: Cursa “Donem Sang”. 
La cursa es realitzarà el 21 de setembre al circuit de motocross del poble i participaran uns 
400 corredors aproximadament. 
Es realitzarà una caminada de 5 km i una cursa de 10 km. 
També hi haurà un bus de donants de sang i teixits per si la gent s’anima a donar. 
Ho parlem i ens interessa participar-hi. Ens agradaria començar a organitzar la nostra 
participació.  
Necessitaríem 4 fisioterapeutes; en aquesta ocasió prescindírem d’estudiants. 
L’horari per oferir els nostres serveis seria de 11.00 h a 14.00 h, aproximadament. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  

Posar-nos en contacte amb el responsable de la 
cursa i organitzar la nostra participació. 
 
Obrir la Borsa de treball per als fisioterapeutes 
interessats. 

Coord. de seccions 
i Núria Cortada 

El més aviat 
possible 
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3. Curs de Fisioteràpia aquàtica  
Es cancel·la per manca de places. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Recordar, per un altre any, que els cursos que 
s’ofereixen durant el mes de maig a Lleida no tenen 
èxit. Maig és un mes amb moltes activitats d’oci 
durant els cap de setmana (Festa Major, Aplec del 
Cargol, fira de titelles...). 

  

 
4. Xerrades a la comunitat: xerrades a les esco les 
La Núria Cortada i la Judith Almazan es reuneixen el dia 29 de maig a les 14.00 h amb la 
Sra. Conejos i la Sra. Prat, les responsables del Dept. d’Educació de l’Ajuntament de 
Lleida. 
Ens informen sobre les idees que van intercanviar respecte del projecte. 
Les representants de l’Ajuntament han suggerit que el títol sigui: “Higiene postural, en 
l’àmbit escolar”. Van emfatitzar molt sobre el tema de preparar un projecte dinàmic, on el 
nen o adult descobreixi el seu cos, la seva postura i interactuï amb els altres amb l’objectiu 
de prevenir problemes o molèsties posteriors.  
La intenció és realitzar el projecte amb els alumnes de tercer o quart de 19 escoles de 
Lleida.  
La Secció de Lleida realitzarà un díptic explicatiu sobre el projecte per tal que l’Ajuntament 
ho enviï a les diferents escoles de Lleida. Les escoles, després de descobrir el projecte, 
escolliran si volen organitzar-ho a la seva escola o no. 
A les escoles que es dugui a terme el projecte es faria una sessió per a cada línia (tercer 
curs A,B... una per als pares i una altra per als professors). 
  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Realitzar un díptic amb la nostra proposta i enviar-
lo a l’Ajuntament per tal que el valorin. 

Núria Cortada i 
Judith Almazán 

Durant aquest 
mes 

   
5. Valoració de la Cursa de  l’Ekke 
La valoració és positiva, tot i que es notava que era la seva primera edició respecte de 
l'organització. La nostra participació a la cursa era de dos dies i cap d’ells vam poder 
accedir sense incidències fins el nostre lloc de treball. Quan arribàvem nosaltres, 45 
minuts abans d’acabar la cursa el primer esportista, els accessos ja estaven tancats. El 
primer dia ens van redirigir per tots els pobles del voltant per comprovar si hi havia algun 
accés obert, que va resultar que no, i el segon, tot i portar credencials identificatives de 
l’organització, vam haver d’esperar fins que van obrir les carreteres.  
Els fisioterapeutes que venien a treballar i els estudiants es van trobar també amb aquesta 
situació i creiem que van donar una mala imatge, respecte a la nostra organització. 
Ens van obsequiar amb la samarreta oficial de la cursa i restem a l’espera del val per 
accedir a l’spa del gimnàs Ekke. 
El dissabte dia 24 de maig, com a representants de la Secció, van assistir-hi la Diana 
Martorell i l’Eva Sorribes, i el diumenge la Diana Martorell i la Noemí Bravo. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
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6. Valoració sobre la xerrada informativa  sobre la Secció a  la Universitat  de Lleida  
La Judith Almazán i la Noemí Bravo han estat les representants de la Secció, el dia 14 de 
maig i el 4 de juny, respectivament, d’informar als futurs fisioterapeutes col·legiats sobre 
els objectius, les tasques i el funcionament de la Secció Territorial de Lleida. 
La valoració de l’activitat ha estat molt positiva. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   
   

 
7-  Precs i preguntes  
No volem cursos al maig ni al juny perquè a Lleida són dates molt complicades. 
 
Valorem que queden pocs dies per a la Cursa dels Templers i poder organitzar-la 
adequadament, així que desestimem la nostra participació. 
 
La Noemí Bravo compra un envelat per a la Secció. S’hauria de portar a imprimir el logotip 
del Col·legi. 
 

 
8- Lectura i aprovació de l’acta  

Llegida i aprovada. 
 

Data propera reunió  
Juliol de 2014 a les 20.30 h (el dia està per concretar). 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Núria Cortada Despeses  Juny  
Carol Naudí Despeses  Juny  
Judith Almazán Despeses  Juny  
Noemí Bravo Despeses  Juny  
Diana Martorell Despeses  Juny  
Eva Sorribes  Despeses  Juny  
Idoia Pinilla Despeses Juny  
Tiqu ets annexos  

• Tiquet de la compra de l’envelat de la Secció a favor de Noemí Bravo 
• Tiquet del dinar de la reunió a l’Ajuntament a favor de la Núria Cortada 
• Tiquet del dinar de la reunió a l’Ajuntament a favor de la Judith Almazán 

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


