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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 01/2015 Hora d’inici: 20.30 h Data: 12/01/2014 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats  Ramon Aiguadé       
 

Ordre del dia 
1- Projecte escoles. 
2- Coordinació dels propers cursos formatius. 
3- Esmorzar-Col·loqui i reunió anual de la Secció. 
4- Encarregades de contestar els correus electrònics mensuals de la Secció. 

 
 

1. Projecte escoles 
Seguim organitzant-nos per fer les xerrades que estan programades per al 2015. A partir d'ara les 
realitzarem individualment. 

 
2. Coordinació dels propers cursos formatius  
De moment tenim confirmat el Curs d'iniciació a la teràpia aquàtica. 
Aquest curs està programat per al març i abril de 2015, però hem llegit que està organitzat pel 
Grup de Treball de Fisioteràpia Aquàtica del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (UFAE) i no 
per la Secció de Lleida. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ens agradaria saber si hem de coordinar el curs des de 
la Secció i si dos de nosaltres tenim el curs 
subvencionat com sempre.  
 
També volíem saber si tenim algun altre curs confirmat 
per al 2015 i si les dates estan confirmades.  

Dept. de 
Formació i 
Noemí Bravo 
 
Dept. de 
Formació i 
Noemí Bravo  

Al més aviat possible 
 
 
Al més aviat possible 

 
3. Esmorzar-Col·loqui i reunió anual de la Secció 
Es parla sobre la possibilitat de temàtiques per fer la xerrada de l'Esmorzar-Col·loqui. Com a 
primera opció pensem en algun tema entorn la Fisioteràpia esportiva: running, curses, etc. 
Aquesta setmana establirem el primer contacte amb un fisioterapeuta lleidatà especialista en 
Fisioteràpia esportiva. Tenim altres propostes de temes i ponents: xerrades entorn la Fisioteràpia 
neurològica o cardiovascular. 
L'Eva Sorribes i la Idoya Pinilla seran les coordinadores de la jornada. 
La data està per confirmar, atès que depèn, bàsicament, de la disponibilitat del ponent. 
Tenint en compte la competència d'autogestió econòmica de les seccions territorials, ens 
agradaria recompensar econòmicament el ponent o ponents de l'Esmorzar-Col·loqui i ens 
agradaria saber la vostra opinió abans de parlar amb ell/ells. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Aquest any hem decidit canviar de pastisseria per 
encomanar l'esmorzar, atès que, últimament, hem 
observat que la pastisseria Sendra no ho fa tant bé com 
al principi. L'any passat el menjar va ser bastant escàs. 
Hem enviat un correu electrònic amb propostes de 
pastisseries de Lleida perquè establiu els contactes i 
pugueu demanar pressupostos.  
 
Preparar el PPT per a la reunió anual. Necessitem els 
pressupostos gastats durant el 2014 i els pressupostos 
previstos per al 2015. 
 
 
Restem a l'espera de saber l'opinió de la Junta del CFC 
sobre els honoraris econòmics dels ponents. 
 

Dept. 
Formació i 
Idoya Pinilla 
 
 
 
 
 
Idoya Pinilla, 
Eva Sorribes i 
coord. de 
seccions 
 
 
 
Coord. de 
seccions i 
Noemí Bravo 

Al més aviat possible 
 
 
 
 
 
 
Durant aquest mes 
 
 
 
 
Al més aviat possible 

 
4. Encarregades de contestar els correus electrònics mensuals de la Secció   
Ens posem d'acord per establir un ordre correlatiu per tal que cada mes siguin dos membres les 
responsables de dur al dia el correu electrònic de la Secció i contestar tots els correus que vagin 
arribant. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contestar tots els correus de la Secció durant aquest 
mes i fins a la propera reunió. 

Eva Sorribes i 
Idoya Pinilla 

Mes de gener - febrer 

 
Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
10 de febrer 2015 a les 20.30 h. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 


