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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 04/2017 Hora d’inici: 20.00 h  Data: 27/04/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Marta Rodríguez   

Convidats  Ramon Aiguadé        
 

Ordre del dia 
1. Valoració de la cursa "Clàssica dels Murs". 
2. X Edició de l'Esmorzar Col·loqui.  
3. Envelat de la Secció. 
4. Celebració del desè aniversari de les seccions. 
5. Curses 2017.  

 
1. Valoració de la cursa "Clàssica dels Murs" 
El dia 22 d'abril la Secció de Lleida va coordinar el servei de Fisioteràpia de la cursa 
"Clàssica dels Murs" a Cervera. La Núria Cortada i la Noemí Bravo van ser les responsables 
de l'activitat. 
Van participar dos fisioterapeutes contractats i quatre estudiants de la UdL, dos de primer 
curs i dos de segon. 
Des de la Secció pensem que els estudiants que participin com a voluntaris a les curses 
esportives haurien de cursar tercer o quart del grau, ja que els de primer i/o segon encara 
no han realizat tècniques de massatge. 

 
2. X Edició de l'Esmorzar Col·loqui 
L'Eva Sorribes i la Judith Almazan seran les responsables de dur a terme la reunió anual de 
la Secció i coordinar l'Esmorzar Col·loqui. 
El càtering i el regal per al ponent seran a càrrec de la pastisseria "El Carme".     
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ja està tot organitzat.   

 
      

 
3. Envelat de la Secció  
Se'ns informa des del Col·legi que l'envelat de la Secció que vam comprar per a les curses 
esportives no està a la seu de Barcelona i a Lleida tampoc. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Creiem necessària la compra d'un altre envelat per 
a les curses esportives posteriors.  

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
4. Celebració del desè aniversari de les seccions 
No hem rebut resposta sobre la possibilitat d'organitzar un curs sobre alguna d'aquestes 
temàtiques (estan escrites per ordre de preferència) 
1- Control motor amb Juan Anaya 
2- Neurodinàmia 
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3- Fuetada cervical 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmar la nostra proposta. 
  

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
5. Curses 2017  
Comencem a organitzar els preparatius per participar a la Cursa Trail "Lo Búnquer" per 
segon any consecutiu. Es realitzarà el 4 de juny.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar sobre el dia i el lloc de l'enviament del 
material.  

Coordinadora 
de seccions i 
la Judith 
Almazán 

 Durant aquest mes 

 
Aprovació de l’acta 

Es llegeix i s'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
Maig 2017, dia a confirmar. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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