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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 09/2016 Hora d’inici: 20.00 h Lleida Data: 20/10/2016 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració cursa Transiscar. 
2. Valoració DiFT. 
3. Reunió trimestral de seccions per Skype. 
4. Torronada-Col·loqui. 
5. Esmorzar-Col·loqui i reunió anual. 
6. Pla d'activitats 2017. 
7. Cursa "La volta a l'estany".  

 
1. Valoració cursa Transiscar 
Es valora molt positivament, atès que la situació era molt bona. Es van atendre al voltant 
d’uns 150 corredors. Des de la Secció hi van assistir l’Eva Sorribes i la Diana Martorell. 
Hi va haver 3 fisioterapeutes que havien vingut en anteriors edicions que volien fer 
tractaments, però com que no estaven apuntats des del CFC, no van poder fer tractament, 
se’ls va informar que en següents ocasions facin la inscripció des del Col·legi. 

 
2. Valoració DiFT 
Creiem que la difusió potser hauria d’haver estat més intensa, atès que la majoria de les 
persones que hi van assistir estaven relacionades amb el món de la Fisioteràpia.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
     

 
      

 
3. Reunió trimestral de seccions per Skype 
La Carol Naudí ens informa dels temes parlats a la reunió trimestral de seccions.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Torronada-Col·loqui 
Hem parlat amb el ponent, el Ramon Aiguadé, i està d'acord en participar-hi. El tema serà 
entorn l'anatomia (diagnòstic palpatori, curiositats anatòmiques...). La data serà a finals de 
novembre, dia a concretar. La idea és començar per la ponència, fer el col·loqui i, després, 
oferir un piscolabis, torrons i cava per celebrar l'arribada de les festes nadalenques; tot 
amenitzat per un grup de música.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Estem a l'espera que el ponent ens confirmi el   
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tema. de la ponència i informació sobre aquesta.  
 
Reservar el piscolabis. 
Comprar els torrons, el cava i els regals dels 
ponents. 
Concretar el grup de música .  

 
Diana 
Martorell i 
coord. de 
seccions 

 
Al més aviat 
possible 

 
5. Esmorzar-Col·loqui i reunió anual  
Es comença a parlar sobre possibles ponents i temes d'interès. 
La data será un dia del mes de febrer i aprofitarem aquest dia per fer la reunió anual, com 
sempre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Escollir un ponent lleidatà i un tema interessant.         

 
6. Pla d'activitats 2017 
Per al proper any tenim previst realitzar: 
- Dues curses esportives 
- Tots els seminaris possibles  
- Dos cursos 
- Continuar amb el projecte escoles   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Agrairíem que ens passéssiu un llistat de la 
formació que ja hem concretat per a l'any vinent 
(seminaris i cursos).  

Noemí Bravo i 
coord. de 
seccions 

Durant aquest 
trimestre 

 
7. Cursa "La volta a l'estany" 
La cursa es realitza el 13 de novembre i les responsables de la Secció que assistiran com a 
coordinadores seran la Marta Rodríguez de la Paz i la Noemí Bravo.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Obrir la borsa de treball per contractar 4 
fisioterapeutes i 4 voluntaris. 
 
Restem a l'espera si la Junta aprova la nostra 
participació a la cursa i, si és així, començar a 
coordinar-nos.  

Noemí Bravo 
i 
coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Dijous 17 de novembre de 2016. 

Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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