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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 05/2016 Hora d’inici: 20.30 h Data: 17/05/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats               

 

Ordre del dia 

1- DiFT i cursa de Lleida. 
2- IX Esmorzar Col·loqui. 
3- Curs Punció seca. 
4- Projecte escoles. 
5- Xerrada "Sortides professionals". 

 

1. DiFT i cursa de Lleida 

Està prevista per al dia 9 d'octubre. 
Referent a la "Cursa Lleida" ens sembla que centrar el tema a la Dona limita molt la 
participació. Pensem que seria millor fer-la més de caire familiar per tal de moure més gent. 
De totes maneres, ens sembla bé que a nivell del DiFT promocionem la Fisioteràpia 
uroginecològica i donem importància a 'abordatge del tema del sòl pelvià. 
Des de la Secció de Lleida creiem que podríem posar a disposició dels corredors un lloc 
habilitat per als fills dels participants on es podria dirigir una classe de psicomotricitat per 
exemple, atès que els nens són un punt clau per mobilitzar els adults. 
 
Finalment creiem que podríem aprofitar l'esdeveniment per fer un dinar (una botifarrada per 
exemple) postcursa. 

 
2. IX Esmorzar Col·loqui 

El dia 28 de maig tindrà lloc la IX edició de l'Esmorzar Col·loqui de Lleida que girarà entorn 
el tema "Acupuntura neurofuncional". 
Com en les edicions passades, atès que ens ha funcionat molt bé per atreure més 
col·legiats, farem coincidir la reunió anual de la Secció amb l'Esmorzar Col·loqui.  
 
La Carol Naudí i la Noemí Bravo seran les encarregades de preparar el PPT informatiu de la 
reunió.  
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanar el càtering a la mateixa pastisseria que 
l'any passat "El Carme", atès que vam quedar molt 
satisfetes amb el producte. 
 
Comprar el detall al ponent a l'Associació Alba. 

  Coord. 
Secció   
 
 
Diana 
Martorell 

      

 

3. Curs Punció seca 

 Els membres de la Secció que coordinaran el curs i també rebran la informació com a 
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alumnes seran la Diana Martorell i la Marta Rodríguez. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informar sobre l'estat de les inscripcions. Coord. 
seccions 

Al més aviat 
possible  

 

4. Projecte escoles 

Aquest any l'última escola a la que assistirem a fer el taller d'higiene postural és l'escola 
"Camps Elisis". Després ens reunirem amb la Isabel Prats per parlar i planificar les 
xerrades per al curs vinent i s'aprofitarà per proposar un nou taller d'higiene nasal. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 

5. Xerrada "Sortides professionals" 

A la xerrada proposada per al dia 20 de maig, les representants de la Secció seran la Judith 
Almazán i la Núria Cortada, que arribaran sobre les 14.30 h, aproximadament.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

              

 

Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 

Juny 2016, dia a confirmar. 

Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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