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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 11/2017 Hora d’inici: 20.30 h Data: 21/12/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 
 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració de la Torronada-Col·loqui.  
2. Valoració del Seminari de Prevenció de Caigudes. 
3. Valoració de la cursa "La Volta a l'Estany d'Ivars d'Urgell". 
4. Esmorzar-Col·loqui 2018 i reunió anual de la Secció. 
5. Reunió trimestral de les seccions a BCN. 
 

 
1. Valoració de la Torronada-Col·loqui 
Les coordinadores de l'acte van ser la Judith Almazán i la Noemí Bravo. 
 
La valoració va ser positiva respecte de l'horari, la ponent i la participació. No es va trobar a 
faltar el grup musical, pensem que la decisió d'invertir els diners en el sorteig d'un 
descompte en qualsevol dels cursos del Col·legi va ser molt encertada. 
 
Aspectes a millorar: el càtering ens va semblar poca quantitat en relació al cost. 
 
S'ha enviat resum i fotografies de l'esdeveniment al CFC. 

 
2. Valoració del Seminari de Prevenció de Caigudes 
 Les coordinadores del Seminari van ser la Diana Martorell i la Núria Cortada. 
Valoració positiva. Cap aspecte a millorar. 
S'ha enviat resum i fotografies de l'esdeveniment.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
        

 
3. Valoració de la cursa "La Volta a l'Estany d'Ivars d'Urgell"   
Les coordinadores del servei de Fisioteràpia de la cursa van ser la Judith Almazan i la 
Noemí Bravo. 
El servei va comptar amb la col·laboració de tres fisioterapeutes contractats i un estudiant 
voluntari. 
Tot va anar molt bé. 
Es va enviar el resum i les fotografies de l'esdeveniment. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Esmorzar-Col·loqui 2018 i reunió anual de la Secció 
Decidim que aquest any el tema de la ponència de l'Esmorzar volem que sigui entorn de les 
curiositats anatòmiques. Proposem el Ramon Aiguadé com a ponent. 
Com cada any, aprofitarem l'Esmorzar per realitzar la reunió anual, per això creiem que 
primer s'haurien d'obrir les inscripcions als col·legiats solament i, si al finalitzar el termini 
que concretem sobren places, obrir-les als estudiants. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proposar-li la idea al Ramon Aiguadé i acordar amb 
ell una data (durant el mes de març o abril) 
 
Necessitem els pressupostos d'aquest any 2018 i 
les despeses del 2017 per poder incloure-les al PPT 
de la reunió anual. 

Noemí Bravo Durant aquesta 
setmana 

 
5. Reunió trimestral de les seccions a BCN 
El 20 de desembre es va celebrar la reunió trimestral de les seccions a Barcelona i la Diana 
Martorell hi va assistir com a representant de la Secció de Lleida. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Dilluns 15 de desembre de 2018. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 

http://www.fisioterapeutes.cat/

