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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 08/2016 Hora d’inici: 20.30 h  Data: 07/09/2016 

 
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. Curses esportives 2016: Cursa Transiscar  i Volta a l'estany. 
5. Reunió trimestral de seccions. 
6. Torronada-Col·loqui. 
  

 
1. Preparació del DiFT a Lleida 
Creiem que s'hauria de fer molta més difusió sobre l'esdeveniment. No hem vist cap 
publicitat ni per la ciutat ni per internet, i no tenim gaire temps. 

 
2. Formació 2017 
 Es proposa a la Secció realitzar els següents cursos durant el 2017: 
- Curs d'extremitat inferior ( 28 i 29 d'octubre) 
- Curs bàsic de Fisioteràpia respiratòria (25 i 26 de març) 
 
Estem d'acord, tant amb els cursos com en les dates d'aquests.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Aprovar la formació del 2017  Diana 

Martorell i 
coord. de 
seccions 

Durant aquest any 

 
3. Projecte escoles: Higiene postural 
Seguim pendents de saber si podem continuar el projecte aquest any i si es podrà obrir a 
alguns pobles (amb els que tenim contacte). També seguim pendents de saber si obrirem la 
borsa de les xerrades que es realitzaran a Lleida a altres col·legiats. La Isabel Prats, de 
l'Ajuntament de Lleida, segueix a l'espera de la nostra proposta.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de la vostra opinió. Núria Cortada 

i coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible, millor 
durant aquest mes. 
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4. Curses esportives 2016: Cursa Transiscar i Volta a l'estany 
 Aquest any participarem en dues curses: 
- Cursa Transiscar, prevista per al 8 d'octubre, coincidint amb la fira del Torró d'Agramunt. 
Coordinaran l'esdeveniment la Diana Martorell i l'Eva Sorribes.  
- Cursa "Volta a l'estany", prevista per al 13 de novembre a Ivars. L'organització s'ha posat 
en contacte amb nosaltres per oferir-nos de nou la nostra participació i ens ha especificat 
que millorarien les nostres condicions respecte de l'any passat (sobretot la ubicació). Ho 
parlem i hi estem interessades. La coordinaran la Marta Rodríguez, la Carol Naudí o la 
Noemí Bravo, encara està per confirmar.  
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar la nostra participació a les curses: 
demanar material, voluntaris, fisioterapeutes i 
organitzar-nos entre nosaltres per coordinar-les. 

Diana 
Martorell i 
coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible 

 
5. Reunió trimestral de seccions 
El 14 de setembre a les 19.00 h es realitzarà la reunió trimestral de seccions via Skype i la 
Carol Naudí serà la responsable de participar-hi.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
              

 
6. Torronada-Col·loqui 
Comencem a parlar sobre els temes que podrien protagonitzar la Torronada-Col·loqui 
d'enguany i sobre els ponents. 
Finalment acordem que el ponent podria ser el Ramon Aiguadé i el tema podria versar 
sobre "el diagnòstic palpatori". Pensem que aquest tema sempre és útil i interessant i així 
potser augmentarem la participació de l'esdeveniment, atès que cada any hi ha menys 
col·legiats que hi assisteixen. Li ho proposem i el Ramon accepta; per tant, només ens 
queda acordar una data (que haurà de ser entre finals de novembre i principi de desembre). 
Fins ar,a en totes les edicions passades de torronades, havíem ofert als assistents cava i 
torrons d'Agramunt i havíem finalitzat l'acte amb alguna actuació musical. Aquest any 
prescendirem de l'actuació perquè creiem que no val la pena assumir aquesta despesa 
econòmica per la poca gent que hi assisteix. Ho tornarem a valorar en edicions futures 
depenent de la participació.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acordar el dia i començar a orgnitzar l'acte.             

 
Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior 

 
Data propera reunió 

Dijous 20 d'Octubre de 2016 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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