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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 11/15 Hora d’inici: 22.30h Data: 10/12/2015 

 

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 III Torronada Col·loqui. 
2. Projecte "Escoles". 
3. Xerrada centre obert Municipal (La Bordeta). 
4. Esmorzar Col·loqui 2016 i reunió anual de la Secció. 
 

 

1. Valoració de la III Torronada Col·loqui 

Es valora positivament la ponència de la Clara Bergé, tot i que restem a l'espera de les 
enquestes de satisfacció. Es creu que hi ha hagut poca assistència perquè no hi ha hagut 
prou temps per fer-ne difusió. 
 
La Carol Naudí serà l'encarregada d'enviar el resum i les fotografies de l'acte. 

 

2. Projecte "Escoles" 

Falten concretar les dates de 4 escoles que tenim pendents. Es faran a partir del gener, atès 
que ara no és viable realitzar cap xerrada més perquè les vacances de Nadal estan molt 
pròximes. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Concretar els horaris i les dates de les xerrades.     Responsable 
de seccions i 
Diana Martorell  
 

A principis d'any 
2016 

 

3. Xerrada centre obert Municipal (La Bordeta) 

Referent a la petició que vam rebre per correu electrònic, valorem que és viable poder fer la 
xerrada dirigida als nens de 7 a 12 anys. Pensem que a l'altra franja d'edat proposada hi ha 
nens massa petits per poder seguir les explicacions. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Concretar la data per poder fer la xerrada. Responsable 
de seccions i 
Noemí Bravo 

Al més aviat 
possible 

 

4. Esmorzar Col·loqui 2016 i reunió anual de la Secció 

L'Esmorzar Col·loqui del 2016 està previst de fer-se a finals del mes de febrer o inicis del 
març, tot dependrà de la disponibilitat del ponent. Com cada any coincidirà amb la reunió 
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anual de la Secció. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

- Proposar temes interessants i ponent. 
- Distribuir-nos les tasques per organitzar la reunió 
anual 

Secció 
 

A principis d'any 

 

Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 

Gener 2016, dia a confirmar. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 

http://www.fisioterapeutes.cat/

