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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 01/2017 Hora d’inici: 20.00 h Lleida Data: 20/01/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats  Ramon Aiguadé        
 

Ordre del dia 
1. Esmorzar Col·loqui i reunió anual. 
2. Aniversari de les seccions. 
3. Projecte escoles. 
4. Formació 2017. 
5. Curses 2017. 
6. Baixa d'un membre de la Secció. 

 
1. Esmorzar Col·loqui i reunió anual 
Aquest any voldríem centrar l'Esmorzar Col·loqui en les cefalees, migranyes, vertigen... 
explicar una mica el diagnòstic diferencial i el tractament. Per fer-ho, ens sembla 
interessant contactar d'una banda amb un fisioterapeuta especialista amb això i de l'altra 
amb un otorrino o neuròleg per saber el seu punt de vista i establir al final una mica de 
col·loqui i, d'aquesta manera, obrir la nostra professió a d'altres companys. Ens agradaria 
saber si des del Col·legi teniu algun contacte que domini sobre aquest tema i si coneixeu 
algun metge també interessat.  
Respecte de la data, ens adaptaríem als ponents, com cada any intentem fer. 
Aprofitarem l'ocasió, també, per realitzar la reunió anual de la Secció. 

 
2. Aniversari de  les seccions 
Per celebrar l'aniversari de les seccions hem pensat d'organitzar un curs d'hipopressius 
totalment gratuït, no una xerrada, sinó un curs complert, atès que és un tema que 
actualment està molt de moda.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Aprovar la proposta i buscar un professor per al 
curs.  

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
3. Projecte escoles 
El projecte escoles aquest any, és un projecte obert a tothom, s'ha obert la borsa de treball 
perquè puguin participar-hi tots els fisioterapeutes interessats i de moment està funcionant 
molt bé. Com a Secció estem molt contentes d'haver iniciat aquests tallers d'higiene 
postural als col·legis de Lleida. A partir d'ara ens podríem marcar com a objectiu anar fent 
camí als pobles i rodalies de la ciutat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Formació 2017 
Per a aquest 2017 tenim programat un Curs de Fisioteràpia respiratòria per al novembre de 
2017 i un altre de Reprogramació abdominal pendent de confirmar la data, atès que el mes 
de maig és un mes complicat per oferir formació a Lleida. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar nova data per realitzar el Curs de 
Reprogramació abdominal.  

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
5. Curses 2017  
Aquest any, com a novetat i per descentralitzar-nos una mica, participarem a la marxa 
cicloturista "Clàssica dels Murs" el proper 22 d'abril a Cervera.  
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, atès 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 

 
6. Baixa d'un membre de la Secció 
 La Carol Naudi es dona de baixa voluntàriament de la Secció per motius personals.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Restem a l'espera de que s'obri la borsa per a 
noves incorporacions. 

Coordinadora 
de seccions 

      

                  
 

Aprovació de l’acta 
Es llegeix i s'aprova l'acta anterior 

 
Data propera reunió 

Dimarts 28 de febrer de 2017. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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