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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 09/15 Hora d’inici: 20.00 h Data: 26/10/2015 

 

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 "Transiscar".   
2- Organització de la cursa "Volta a l'estany". 
3-Assemblea i reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 
4- Reunió amb l'Ajuntament sobre el projecte escoles. 
5- Jornades musculosquelètiques i Sopar Anual del Col·legi. 
6- Agendes del Col·legi. 
7- Torronada-Col·loqui. 

 

1. Valoració de la cursa "Transiscar" 

L'Eva Sorribes i la Diana van ser les responsables de coordinar la cursa. 
Van assistir-hi 4 fisioterapeutes i 4 estudiants voluntaris per cobrir el servei de Fisioteràpia. 
La valoració de l'organització de forma global ha sigut molt positiva.  

 

2. Organització de la cursa "Volta a l'estany"  

Volem col·laborar a la cursa organitzada a Ivars anomenada "Volta a l'estany". 
La cursa és el 22 de novembre pel matí, comença a les 10.30 h. Participen tres categories, 
dues de córrer i una amb cadira de rodes. 
Es parla amb l'organització, se'ls envia els requisits (oferir esmorzar, donar una samarreta 
d'obsequi als col·laboradors i no hi hagi cap escola de massatge. També demanem que 
surti el logotip del col·legi al web). 
 
El servei de Fisioteràpia està previst de 10.30 h a 13.30 h. 
 
Encara no sabem qui de nosaltres cobrirà l'esdeveniment. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Publicar al web l'oferta de treball. 
 
Posar-se d'acord per enviar el material necessari.  

 Diana 
Martorell / 
Coordinadora 
de seccions 
 

Al més aviat 
possible 

 

3. Assemblea i reunió trimestral de les seccions a Barcelona 

 l 18 de novembre es realitza la reunió trimestral de les seccions a Barcelona. La Carol 
Naudí serà l'assistent com a membre responsable. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Reunió amb l'Ajuntament sobre el projecte escoles  

La Núria Cortada es va reunir amb la Isabel Prats de l'Ajuntament per organitzar el projecte 
"escoles" i de moment s'ha confirmat la següent informació:  
- 9 escoles programades i 4 pendents de confirmar. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Establir el contacte amb les escoles.  
 
Ens demanen desde l'Ajuntament d'oferir una 
xerrada el sevei maternoinfantil Municipal Lo 
Marraco que es dediquen a nens de 7 mesos a 3 
anys i volem saber si hi esteu d'acord. 

Núria Cortada 
i coord. de 
seccions  

Durant aquest darrer 
trimestre 

 

5. Jornades musculosquelètiques i Sopar Anual del Col·legi 

Cap membre de la Cecció podrà assistir a les jornades ni al sopar.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

              

 

6. Agendes del Col·legi 

Cap dels membres de la Secció volem l'agenda del Col·legi, tot i que agraïm l'oferta però 
ens agradaria disposar d'una gran pels temes de la Secció.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Ens agradaria rebre una agenda gran per utilitzar-la 
pels temes de la Secció.  

Diana 
Martorell- 
Coord. de 
seccions 

Durant aquest darrer 
trimestre 

 
7. Torronada-Col·loqui 2015 

Ens agradaria organitzar la xerrada sobre 'running'. Intentarem buscar un ponent 
fisioterapeuta lleidatà expert en el tema. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Trobar un ponent per la Torronada-Col·loqui i 
organitzar l'esdeveniment. 

Judith 
Almazán i 
coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible. 

 

Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

Novembre del 2015 a les 20.00 h. El dia està per confirmar. 

Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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