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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 03/2016 Hora d’inici: 20.30h Data: 18/03/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats  Marta Rodríguez de la Paz        
 

Ordre del dia 

1. Renovació de la Secció: nova incorporació. 
2. Valoració de la reunió trimestral de seccions (via Skype). 
3. Esmorzar Col·loqui 2016. 
4. Curses esportives. 
5. Formació 2016. 
6. Projecte escoles 2015-16. 
7. Seminari "Higiene Nasal".  

 

1.  Renovació de la Secció: nova incorporació 

Presentació de la Marta Rodríguez, qui, a partir d'avui, formarà part de la Secció de Lleida com a 
vocal. Li expliquem breument en què consisteix la nostra tasca i com la desenvolupem. Les altres 
membres també renoven la seva participació: Diana Martorell, Noemí Bravo, Carol Naudí, Núria 
Cortada, Judith Almazán i Eva Sorribes. 

 

2. Valoració de la reunió trimestral de seccions (via Skype) 

 El 16 de març es va realitzar la reunió trimestral de seccions per Skype i la Carol Naudí va ser la 
representant de la Secció de Lleida. Ens explica breument el contingut de la reunió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pensem per unanimitat que les Jornades de 
Fisioteràpia Neuromusculosquelètica s'haurien de fer el 
mateix dia que el Sopar Anual per facilitar l'assistència 
dels col·legiats de fora als dos esdeveniments. 

Diana Martorell 
i coordinadora 
de seccions 
 

      

 

3. Esmorzar Col·loqui 2016 

El Tomàs Teggiachi ens ha donat un contacte per poder realitzar l'Esmorzar Col·loqui entorn 
l'acupuntura neurofuncional. El contacte és el Raül Guzman. Establim el contacte amb ell i està 
d'acord a participar-hi. Restem a l'espera de quadrar la data i el tema concret.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Concretar la data (probablement al maig) i el tema amb 
el ponent. 
 

Noemí Bravo i 
coord. de 
seccions 

Durant aquest mes 

 

4. Curses esportives 

Es proposen les curses "Lo Búnquer" i "la Transiscar", atès que ja vam participar-hi l'any passat i 
van estar molt bé respecte l'organització i la difusió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Establir contacte amb les organitzacions respectives 
d'ambdues curses. 

Eva Sorribes Durant aquest mes 
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5. Formació 2016 

Propers cursos pendents: 
- CORE: Es realitza el 15 i 16 d'abril a Lleida. Les coordinadores dels curs seran: Judith Almazán i 
Noemí Bravo. Possiblement s'anul·larà per manca d'inscrits. 
 
Seminaris pendents: 
- Suport instrumental de Fisioteràpia respiratòria: Les coordinadores seran la Judith Almazan i la 
Marta Rodríguez (19 de març) 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si es realitza o no el Curs 
de CORE. 

Judith 
Almazán i 
coord. de 
seccions 

Al més aviat possible 

 

6. Projecte escoles 2015-16 

Realitzem una breu valoració del projecte escoles durant aquest any i en total hem tingut una 
demanda de 3 centres menys que l'any passat. 
La Isabel Prats, el nostre contacte de l'Ajuntament per realitzar el projecte, ens demana sobre les 
nostres intencions de l'any vinent, atès que al mes de maig ja es comença a dur a terme la 
programació del següent curs. 
L'any vinent ens agradaria seguir fent els tallers d'higiene postural i oferir com a novetat les 
xerrades d'higiene nasal per a pares i nens. A més, com ja fa dos anys que realitzem aquest 
projecte amb molt bona acceptació hem pensat obrir-lo als pobles on residim o tenim contacte 
directe o facilitat. Pensem que de cares al proper curs s'hauria d'obrir una borsa per tal que tots 
els col·legiats interessats poguessin donar els tallers.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de la vostra opinió sobre les nostres 
noves propostes. 

Núria Cortada Al més aviat possible 

 
7. Seminari "Higiene nasal" 

Avui, dia 18 de març s'ha realitzat el seminari de "rentats nasals" a càrrec de la Inma Castillo. Les 
coordinadores de la jornada han estat la Judith Almazan i la Diana Martorell. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

Dimarts 12 d'abril de 2016. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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