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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 04/2015

Hora d’inici: 20.00 h

Data: 15/04/2015

Assistents:
Coordinador

Diana Martorell

Sotscoordinador

Judith Almazán

Núria Cortada

Eva Sorribes

Idoya Pinilla

Noemí Bravo
Carol Naudí

Convidats
Ordre del dia
1- Valoració de l'Esmorzar-Col·loqui.
2- Tria dels polos amb la imatge corporativa del Col·legi.
3- Projecte Escoles: "Xerrades d'higiene postural a l'escola".
4- Curses esportives.
5- Xerrada informativa de la Secció.

1. Valoració de l'Esmorzar-Col·loqui
L'esmorzar es va celebrar el dia 21 de març i, tot i assistir-hi molts membres de la Secció (Judith
Almazán, Diana Martorell i Noemí Bravo), les coordinadores de l'esdeveniment van ser la Idoya
Pinilla i l'Eva Sorribes.
Van haver-hi aproximadament 40 assistents, estudiants del grau a la UdL i col·legiats.
Valoració positiva respecte dels ponents, les ponències en si i l'esmorzar, que va ser molt millor i
abundant que l'any passat.
Ja s'ha enviat l'informe d'activitat i les fotografies de la jornada.
2. Tria dels polos amb la imatge corporativa del Col·legi
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
A causa de la celebració dels 25 anys del CFC es faran
polos amb la imatge corporativa del Col·legi per als
membres de la Secció.
Mirem els tallatges i n'escollim un per a cadascuna.

Responsable
Diana
Martorell

Data realització
-

3. Projecte Escoles: "Xerrades d'higiene postural a l'escola"
De moment ja hem acabat totes les xerrades programades a les escoles que han volgut
participar en el projecte.
L'experiència ha estat molt positiva i enriquidora.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

4. Curses esportives
Decidim establir contacte amb els organitzadors d'una cursa en la qual no hem participat mai i no
tenim referències de què hi vagi cap fisioterapeuta privat o escola de massatge. A més, és fora de
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Lleida, i així seguim assolint l'objectiu de descentralitzar la Secció de Lleida.
La cursa escollida és "Lo Bunker" i es realitzarà a Foradada el dia 7 de juny a les 9.00 h. Es tracta
d'una cursa, i també caminada, de 16 km. En principi, les representants de la Secció que hi aniran
seran la Judith Almazan i la Idoya Pinilla.
A més, tenint en compte que vam valorar molt positivament la nostra participació a la cursa
"Transiscar" d'Agramunt, decidim tornar a assistir-hi. Se celebra el mes octubre, tot i que la data
encara està per confirmar.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Establim contacte amb l'organitzador de la cursa via Judith
Ho hem enviat avui
correu electrònic oferint el nostre servei a canvi d'un lloc Almazan
visible, exclusivitat del servei de Fisioteràpia i un
obsequi per als voluntaris.
Establir contacte amb l'organitzatdor/a de
"Transiscar" per tornar a oferir el nostre servei.

la Diana
Martorell/
Dept.
formació

Durant
el
proper
trimestre (quan la data
de es confirmi)

5. Xerrada informativa de la Secció
Igual que l'any passat, ens proposen oferir una xerrada informativa de la Secció a la UdL amb
l'objectiu d'explicar als estudiants del grau de Fisioteràpia què és la Secció, per quins objectius
treballem i quines activitats portem a terme.
La data d'aquesta xerrada serà el 27 de maig a les 14.00 h i la representant de la Secció serà la
Judith Almazán.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

Aprovació de l’acta
Aprovació de l'acta anterior.

Data propera reunió
12 de maig del 2015 a les 20.30 h.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo
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