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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 08/2014 Hora d’inici: 20.30 h Data: 24 /09/2014 

 
Assistents:  
Coordinador   Diana Martorell Sotscoordinador   Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats               
 

Ordre del dia  
1- Valoració de la cursa "Donem Sang" . 
2- Xerrades a la comunitat: "Projecte de xerrades a  les escoles". 
3- Cursa "Transiscar" 2014. 
4- Jornada Neuromusculosquelètica i Sopar Anual del  Col·legi. 
5- Formació i seminaris tècnics. 
6- DiFT 2014. 
 

 
1. Valoració de la cursa "Donem Sang"  
La Judith i la Idoia Pinilla van assistir com a rep resentants de la Secció .  
Comenten els següents aspectes a millorar:  
- La ubicació dels fisioterapeutes va ser a l'exter ior, sota un envelat massa petit on només 
hi cabien tres lliteres i, amb el vent, l'envelat v olava i tenia goteres. 
- El material enviat va ser correcte excepte la fal ta d'un plotter o pòster amb promoció del 
Col·legi de Fisioterapeutes. Els col·legiats van ha ver d'oferir els seus serveis al costat 
d'uns treballadors que promocionaven el seu centre privat de teràpies naturals i des de fora 
no es podia diferenciar entre els fisiterapeutes i els no fisioterapeutes.  
 
Creiem necessari que abans d'establir la nostra col ·laboració amb qualsevol organització 
hauríem de signar un contracte amb una clàusula d'e xclusivitat, atès que ens hem trobat 
amb aquest problema en vàries curses i al final, l' objectiu principal de promoció no es pot 
assolir. 
 
A part de les representants de la Secció del Col·le gi va assistir una fisioterapeuta 
voluntària.  

 
2. Xerrades a la comunitat: "Projecte de xerrades a le s escoles"   
La Diana Martorell i la Núria Cor tada es van reunir amb els responsab les de l' Ajuntament  
del projecte "Xerrades a les escoles". 
En principi hi ha 14 escoles interessades en partic ipar-hi, en cadascuna de les quals 
realitzaríem tres intervencions. 
El projecte està pressupostat per a aquest any i, p er tant, s'hauria de començar a portar-lo a 
terme en aquest trimestre, el més aviat possible.  
 
Ara necessitaríem que desde el Col·legi s'establís el primer contacte amb cadascuna de les 
escoles per confirmar el seu interés en aquest proj ecte i la franja horària disponible per 
realitzar les sessions. La Diana Martorell té la ll ista de les escoles interessades que ens ha 
proporcionat l'Ajuntament; us la farà arribar per c orreu electrònic. 
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Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
 Establir el contacte amb cadascuna de les escoles 
per confirmar la participació en el projecte i 
determinar la franja horària en la qual es pugués 
realitzar. 
 
 
 
Comprovar que el pressupost previst per al projecte  
sigui suficient per portar-lo a terme a 14 escoles.  

Dept. de 
Formació del 
Col·legi - 
Judith 
Almazán 
 
 
Dept. de 
Finances del 
Col·legi  

Durant aquest mes  
 
 
 
 
 
 
Durant aquest mes  

 
3. Cursa "Transiscar"  2014 
La cur sa és de BTT i es realitza el dia 11 d'octubre de 2 014 a Agramunt.  
Es preveu una participació d'uns 700 participants, aproximadament. 
Les responsables de la Secció que coordinaran la cu rsa seran la Diana Martorell i l'Eva 
Sorribes. 
Ens agradaria saber el responsable de la cursa que s'encarregarà de rebre el nostre 
material de treball. 
 
Respecte dels fisioterapeutes col·laboradors, ens a gradaria disposar de 4 fisioterapeutes i 
4 estudiants; tot i que abans de comptar amb l'ajud a dels estudiants ens agradaria saber 
qui se'n responsabilitzarà. Ens va semblar comprend re, a la última reunió trimestral, que la 
Secció s'havia de responsabilitzar del estudiants, però pensem que la UdL disposa d'una 
assegurança per tal que els estudiants puguin col·l aborar en aquestes activitats. 
 
L'horari de treball que proposem és de 10.00 h a 14 .00 h. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
Aclarir -nos el dubte de la responsabilitat dels 
estudiants. 
 
 
Restem a l'espera de conèixer el responsable que 
rebrà el nostre material. 
 
 
 
Preparar el material que necessitem per participar a 
la cursa, sense oblidar-nos d'un plotter o pòster d e 
promoció de la professió. 
 
 
 
Obrir la borsa de treball per a la cursa.  
 
 

Coordinador a 
de seccions i 
Noemí Bravo 
 
Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell 
 
Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell 
 
 
Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell  

El més aviat 
possible 
 
 
El més aviat 
possible 
 
 
 
El més aviat 
possible 
 
 
 
 
El més aviat 
possible 
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4. Jornada neuromusculosquelètica  i Sopar  Anual del Col·legi    
Aquest any se celebrarà el 24 d'octubre i s'informa als membres d e la Secció que disposem 
de temps fins el dia 17 d'octubre per inscriure'ns.   
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  

 
5. Formació i sem inaris tècnics  
Fa uns dies vam rebre un correu electrònic  on hi havia la programació dels cursos i 
seminaris tècnics previstos per al curs 2014-15 i n o en vam veure cap a Lleida, tot i que 
estem interessades en organitzar-ne. A la pàgina we b tampoc en consten.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
Programar els cursos i seminaris tècnics demanats 
anteriorment.  

Departament 
de Formació i 
Judith 
Almazán  

El més aviat 
possible  

 
6. DiFT 2014 
S'informa que aquest any el Di FT se celebrarà a Girona el dia 11 d'octubre.  
Els membres de Lleida no podrem assistir-hi, però d esitgem que vagi tot molt bé. A més 
ens coincideix amb l'assistència a la cursa "Transi scar" d'Agramunt.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable  Data realització  
                  

 
Aprovació de l’acta  

Llegida i aprovada . 

 
 

Data propera reunió  
Dijous 16 d' octubre de 2014, a les 20 .00 h. 

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Diana Martorell Despeses mensuals  Setembre 2014   
Noemí Bravo Despeses mensuals  Setembre 2014   
Judith Almazán Despeses mensuals  Setembre 2014   
Núria Cortada Despeses mensuals  Setembre 2014   
Carol Naudí Despeses mensuals  Setembre 2014   
Eva Sorribes Despeses mensuals  Setembre 2014   
Idoya Pinilla Despeses mens uals  Setembre 2014   
                   

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 


