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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 04/2016 Hora d’inici: 20.30 h Data: 12/04/2016 

 

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. Valoració seminari: Suport Instrumental en Fisioteràpia respiratòria II. 
2. Curs CORE. 
3. Xerrada a la UdL: "Higiene nasal". 
4. Esmorzar Col·loqui 2016 i reunió anual. 
5. Curses esportives.  

 

1. Valoració seminari: Suport Instrumental en Fisioteràpia respiratòria II 

Hi van assistir com a representants de la Secció la Marta Rodriguez i la Judith Almazan. La 
valoració dels col·legiats és positiva. Sense incidències. 
La Judith envia l'informe i les fotografies de l'activitat.  

 

2. Curs CORE 

El curs de CORE previst per al 15 i 16 d'abril s'ha cancel·lat per falta d'inscrits.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

3. Xerrada a la UdL: "Higiene nasal" 

S'ha posposat la xerrada del 7 d'abril. Es realitzarà el dia 26 d'abril a les 19.00 h. Cap membre de 
la Secció pot. Tornem a proposar la Davinia Curià per la seva experiència en el camp, com a 
possible ponent.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si esteu d'acord amb la 
nostra proposta i la gestió de la mateixa.   

Noemí Bravo i 
coord. de 
seccions 

Durant aquest mes 

 

4. Esmorzar Col·loqui 2016 i reunió anual 

Hem contactat amb el Raül Guzman i està d'acord en ser el ponent. La xerrada serà sobre 
acupuntura neurofuncional. Hem acordat que la data de l'esdeveniment serà el dia 28 de maig. 
Com sempre, aprofitarem el dia de l'esmorzar per realitzar la reunió anual de la Secció. Les 
coordinadores de l'activitat seran la Carol Naudí i la Noemí Bravo.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestionar la ponència amb el Raül Guzman. 
 Demanar-li el currículum, la informació de la 
ponència... 
Necessitem la informació econòmica (les despeses de 

Noemí Bravo i 
Coor.de 
seccions 

Al mes aviat 
possible 
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l'any passat i els pressupostos per a aquest). 
 

 

5. Curses esportives 

Ja hem establert el contacte amb l'organització de la cursa "Lo Búnquer". Restem a l'espera de la 
resposta del contacte. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

            Al mes aviat 
possible 

 

6. Projecte escoles 2015-16 

La Isabel Prats contacta amb nosaltres i ens pregunta quines escoles queden pendents per fer la 
xerrada i la data d'aquestes. Està a l'espera de saber aquesta informació per reunir-se amb 
nosaltres i plantejar l'any vinent.    

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber les escoles pendents i la 
data d'aquestes. 

Núria Cortada Al mes aviat 
possible 

 

Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

Maig  de 2016 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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