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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 10/2015 Hora d’inici: 20.00 h Data: 26/11/2015 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats               

 

Ordre del dia 

1- Baixa d'un membre de la Secció. 
2- Valoració curs UCI. 
3- Valoració de la cursa "Volta a l'estany". 
4- Valoració de l'assemblea i reunió trimestral de seccions. 
5- Començament del projecte escoles i sortida en premsa. 
6- III Torronada-Col·loqui. 
 

 

1. Baixa d'un membre de la Secció 

La Idoia Pinilla es dóna de baixa de la Secció per motius personals, així que restem a 
l'espera que s'obri de nou el procés de selecció per poder cobrir la vacant.  

 

2. Valoració curs UCI  

La Judith Almazan i la Noemí Bravo van ser les responsables de coordinar el curs. 
La valoració del curs respecte a professor i continguts va ser molt positiva. Respecte de la 
organització, la UdL a l'inici de la formació no tenia constància de què hi hagués cap sala 
reservada per fer el curs tot i que des del Col·legi es van fer els tràmits corresponents. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar el resum i les fotos del curs al Departament 
de Comunicació del Col·legi.  

  Noemí 
Bravo    
 

Ja està fet 

 

3. Valoració de la cursa "Volta a l'estany" 

El diumenge 22 de novembre es va participar a la cursa "Volta a l'estany" d'Ivars. En total 
es van atendre 50 participants, la majoria dels quals no mostraven molèsties específiques. 
La Diana Martorell i l'Eva Sorribes van ser les encarregades de coordinar el servei. 
Aspectes a millorar: la situació de l'envelat no era del tot correcta, atès que estava una 
mica allunyat de l'arribada i no era del tot visible, tot i que des de l'organització van fer tots 
els possibles per fer difusió i informar del servei a tots els participants. En una propera 
edició s'hauria d'intentar canviar la ubicació de l'envelat.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

S'envia  el resum i les fotografies de l'esdeveniment 
al Departament de Comunicació del Col·legi. 
 

Diana 
Martorell 

Ja està fet 
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4. Valoració de l'assemblea i reunió trimestral de seccions  

S'explica que durant el mes de gener s'obrirà el període per cobrir les vacants de les 
seccions. 
També s'informa sobre el tríptic i les activitats que es realitzaran al DiFT. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

              

 

5. Començament del projecte escoles i sortida en premsa 

Des de la Secció proposem que des del Col·legi es faci el primer contacte amb les escoles 
per tal d'informar-se sobre les seves preferències respecte del dia i l'hora per fer els tallers. 
Posteriorment els membres de la Secció ja quadraran les seves agendes. 
L'Eva Sorribes és la primera en oferir el taller d'higiene postural durant aquest curs escolar 
2015-16 i surt a la premsa local.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Posar-se en contacte amb les escoles de Lleida per 
tal de definir horaris i enviar les propostes a la 
Secció. 

Departament 
de Formació 

Al més aviat 
possible  

 

6. III Torronada-Col·loqui 

 La Clara Bergé serà la ponent de la III Torronada-Col·loqui amb el títol: "Pilates en 
Fisioteràpia: prevenció i tractament". 
La Torronada serà el dijous 10 de novembre a les 20.30 h. Des de la Secció ens 
encarregarem de comprar el cava, els torrons i els detalls per al ponent. Per amenitzar la 
jornada, hem sol·licitat l'actuació de l'humorista "Lo Pau de Ponts".  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Reservar la sala d'actes per tal de fer la xerrada de 
20 a 22.30 h. 

Departament 
de Formació 

Al més aviat 
possible 

 

Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

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

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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