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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 10/2016 Hora d’inici: 20.00h Lleida Data: 22/11/2016 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració de la cursa "La volta a l'estany"d'Ivars 
2. Projecte escoles 
3. IV Torronada Col·loqui 
4. Reunió trimestral de seccions 
5. Formació de l'any 2017 pendent de programar 
  

 
1. Valoració de la cursa "La volta a l'estany " d'Ivars 
Es realitza el matí del 13 de novembre. 
Com a representants de la secció assisteixen la Marta Rodríguez i la Noemí Bravo.  
Organització de la cursa:Valoració molt positiva de l'organització de la cursa, tant del nostre 
contacte (Sergi Rius), com de la preapració dels obsequis acordats, del compliment d'horari i de la 
ubicació. Cap aspecte a millorar. 
Col·laboració: Es van contractar a dos fisioterapaeutes col·legiats i vam disposar de l'ajuda de dos 
estudiants de grau de la udl (un noi de 3r curs i una noia de 4t). En principi havien d'assistir tres 
estudiants però l'últim dia el que portava el cotxe d'ells no va poder venir. Els vam apropar fins a la 
cursa les representants del col·legi al nostre cotxe particular, tot i que vam explicar-los-hi que el 
Col·legi no es feia càrrec del seu desplaçament respecte a responsabilitat.  
La Noemí Bravo s'encarrega d'enviar els fotografies i l'informe sobre l'activitat al col·legi. 
 

 
2. Projecte de salut a les  escoles 
Ja es pot començar a establir contacte amb l'ajuntament per saber quines escoles estan 
interessades aquest any en continuar el projecte i obrir la borsa de treball a tots els col·legiats per 
poder quadrar les dates amb els interessats.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Parlar amb la Isabel Prats, responsable de 
l'AJuntament que està a càrrec del projecte.  

Coordinadora 
de seccions 
 

El més aviat possible. 

 
3. IV Torronada Col·loqui 
El proper dimarts dia 29 de Novembre a les 20h tindrà lloc a l'Aula Magna de la facultat de 
medicina de la udl la IV edició de la Torronada col·loqui de les terres de Lleida. Aquest any la 
ponència finalment serà a càrrec del Lluís Puig i el tema serà " La reincorporació a les AVD 
després d'una IQ de pròtesi d'húmer". 
Finalment es crearà un espai de col·loqui al voltant de taules plenes de turrons i altres 
delicatessens salades i dolces i es brindarà amb cava per aquestes festes i la nostra professió. El 
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càtering serà a càrrec de la pastisseria "El Carme" i els dolços del "Fèlix, d'Agramunt". Tot aquest 
desenllaç de l'acte estarà amenitzat pel grup musical "The Chaim Smokers Band" 
Al final s'obsequiarà al ponent amb un assortit de productes nadalencs d'Agramunt. 
 
De moment, entre estudiants del grau de la UdL i els fisioterapeutes col·legiats hi ha 77 inscrits 
 
Assistim totes les representants de la secció però les coordinadores de l'esdeveniment seran la 
Marta Rodríguez i la Diana Martorell. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Reunió trimestral de seccions 
 Assistirà la Carol Naudí, com a representat de la secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
              

 
5. Formació de l'any 2017 pendent de programar  
Estem pendents d'acabar de confirmar els cursos previstos per l'any 2017  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguem que el curs de fisioteràpia respiratòria no es 
realitzi ni al mes de maig ni juny, ja que és pròxim a 
l'estiu i coincideix amb les festes de Lleida i per 
experiències passades pensem que no hi haurà massa 
inscrits per poder realitzar-lo. 

Coord de 
seccions 

 Durant el darrer 
trimestre de l'any. 

 
Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior 

 
Data propera reunió 

Dijous 15 de Desembre de 2016 

Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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