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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 05/2017 Hora d’inici: 20.00 h  Data: 23/05/2017 

 
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 X Edició de l'Esmorzar Col·loqui i reunió anual. 
2. Cursa "Trail Lo Búnquer". 
3. Cursos 2017. 
4. DiFT 2017. 
5. Projecte "Gent Gran". 
6. Reunió trimestral de seccions territorials. 

 
1. Valoració de la X Edició de l'Esmorzar Col·loqui i reunió anual 
 El dia 29 d'abril de 10h a 12h es va celebrar a Lleida la reunió anual de la Secció i a 
continuació el X Esmorzar Col·loqui, titulat " Vertigen i mareig en Fisioteràpia". Van haver-
hi 42 inscrits. La valoració va ser molt positiva respecte del professor, la coordinació de 
l'acte i el càterings, cap aspecte a millorar, exceptuant l'espai; ja que és millor realitzar 
aquests actes multitudinaris a l'Aula Magna. 
Les coordinadores de les activitats van ser l'Eva Sorribes i la Judith Almazan; com a reforç 
hi va assistir la Marta Rodríguez de la Paz, també membre de la Secció.  

 
2. Cursa "Trail Lo Búnquer" 
El dia 5 de juny, la Judith Almazan i la Marta Rodríguez de la Paz assistiran a la cursa "Trail 
Lo Búnquer" per coordinar el servei de Fisioteràpia al final de la carrera. És el segon any 
consecutiu que hi participem. hi aniran 2 fisioterapeutes contractats i de dos a quatre 
estudiants. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Estem pendents de rebre els noms i núm. de 
telèfons dels fisioterapeutes i estudiants assistents.  

Coordinadora 
de seccions i 
Judith 
Almazan 

Durant aquesta 
setmana 

 
3. Cursos 2017 
Se'ns proposa canviar la data del Curs de Reprogramació abdominal per al dia 30 de 
setembre. Estem d'acord amb el canvi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Canvi de data confirmat.  Coordinadora 

de seccions 
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4. DiFT 2017 
Tal i com s'havia demanat a la reunió trimestral anterior, hem parlat sobre la forma de 
celebrar el DiFT a Lleida, aquest any sobre l'activitat física. 
La nostra idea és organitzar una marxa intergeneracional (d'avis i nets) per la ciutat de 
Lleida (un recorregut curt i accessible, per exemple des de la Mijana fins al final del riu). A 
la sortida de la marxa se'ls entrega un globus d'heli als nens, que hauran de mantenir 
durant tot el recorregut. A l'arribada al terra hi haurà una silueta d'una mà molt gran (que 
representa la Fisioteràpia) on s'hauran de col·locar els participants. Des del pont del riu, és 
a dir, veient l'escena des de dalt, el resultat serà una mà dibuixada amb tots els globus que 
portaran els nens. Un cop allà es podrien dir unes pararules per la Fisioteràpia i deixar 
volar els globus amb algun desig de millora per la nostra professió.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmar la nostra proposta. 
  

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
5. Projecte "Gent Gran"  
Se'ns proposa començar el cicle de xerrades d'higiene postural a les llars de jubilats a la 
Secció. La primera llar interessada és la de Sucs, qualsevol dijous del mes de juny. 
Les interessades de la Secció són la Judith Almazán i la Noemí Bravo. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Estem pendents de concretar la data. Coordinadora 

de seccions i 
la Judith 
Almazán 

 Durant aquest mes 

 
6. Reunió trimestral de seccions territorials 
La propera reunió trimestral de seccions es realitzarà el 14 de juny a les 18.00 h a la 
Facultat de Medicina de la UdL. 
Com a representant de la Secció hi assistirà segurament la Núria Cortada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
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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