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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 07/2016 Hora d’inici: 20.30 h Data: 21/07/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats  Ramon Aiguadé        

 

Ordre del dia 

1. Preparació del DiFT a Lleida. 
2. Formació 2017. 
3. Projecte escoles: Higiene postural. 
4. Cursa esportiva: Cursa Transiscar 2016.  

 

1. Preparació del DiFT a Lleida 

 Des de la Secció de Lleida ens semblen molt bé les propostes que s'han fet des de la Junta 
de Govern del Col·legi, tot i que per al desenvolupament de la jornada ens agradaria 
disposar de: 
- Batukada: Nosaltres proposem el grup "Pimpam, dale maraca" d'Arbeca. 
- Inflables per a nens. 
- Food trucks. 
- Espectacle de teles i circ. Des de Lleida proposem la companyia "Trapeteleando". 
 
Finalment, descartem la xerrada de sòl pelvia que vam proposar, a càrrec de la Diana 
Martorell i l'Eva Sorribes, i donem suport a la proposta de la Dúnia Codina i la Loli Gómez, 
atès que tenen molta experiència en aquest camp. 

 

2. Formació 2017 

Des de la Secció estem d'acord en la formació proposada per al 2017, tot i que respecte el 
Curs de respiratori avançat no sabem si tindrà molta sortida, atès que només s'ha realitzat 
un curs al nostre territori sobre aquest tema i no sabem si hi hauria prou gent interessada 
per tirar-lo endavant.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Confirmar cursos i dates de la formació 2017 per 
poder-los apuntar a la nostra agenda i començar a 
organitzar-nos per coordinar-los.  

 Noemí Bravo 
i coord. de 
seccions     
 

Durant aquest any 

 

3. Projecte escoles: Higiene postural 

Ens agradaria saber la valoració final del projecte escoles i si és viable econòmicament la 
seva continuitat. Quan tinguem aquesta informació ens reunirem amb la Isabel Prats, així 
com ho vam expressar a l'acta del mes passat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de les valoracions, si podem 
seguir amb el projecte l'any vinent, si podem 

Núria Cortada 
i coord. de 

Al més aviat 
possible, durant 
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descentralitzar-lo de Lleida capital i si podem obrir 
una borsa de treball per realitzar-lo entre tots els 
col·legiats que hi estiguin interessats. 

seccions l'estiu s'hauria de 
concretar. 

 

4. Cursa esportiva: Cursa Transiscar 2016 

 L'organització de la cursa esportiva "Transiscar" s'ha posat en contacte amb nosaltres per 
demanar la nostra participació com a Col·legi, igual que en les darreres edicions. La cursa 
es realitza el 8 d'octubre, coincidint amb la Fira del Torró d'Agramunt. En principi estem 
interessades en participar-hi.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Organitzar la nostra participació a la cursa: 
demanar material, voluntaris, fisioterapeutes i 
coordinar-nos entre nosaltres per cobrir els 
diferents actes que tenim pendents aquell cap de 
setmana 

Diana 
Martorell i 
coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible. 

 

Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 

Principis de setembre de 2016, dia a confirmar 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 

http://www.fisioterapeutes.cat/

