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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 20.30 h Data: 22/10/2019 

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 ST Diagnòstic diferencial de lumbars.
2. Valoració del DIFT 2019 a Lleida.
3. Formació 2020.
4. Torronada-Col·loqui 2020.

1. Valoració ST Diagnòstic diferencial de lumbars

El passat 19 d'octubre es va realitzar a Lleida el ST de Diagnòstic diferencial, a càrrec
de Juan López.
Els representants de la Secció que van coordinar l'acte van ser l'Oriol Martínez i el
Marc Badia. 
Valoració general: molt positiva respecte de la partipació, el professor i el
compliment de l'horari establert. Aspectes a millorar: hi va haver gent que ens consta que 
havia dit amb antelació que no podrien assistir-hi i tot i així constaven a la llista
d'inscrits. No sabem si l'error va estar no esborrar-los de la llista o va haver-hi gent de la
llista d'espera que no va poder assistir per aquest motiu. 

Durant aquesta setmana enviarem la foto i el resum de l'activitat. 

2. Valoració del DIFT 2019 a Lleida

El dia 28 de setembre es va celebrar a Lleida el DIFT 2019. Aquest any es va celebrar 
a Vallfogona de Balaguer, coincidint amb seva festa major.
El taller de pintura de dits va ser tot un èxit, van participar-hi molts nens i pares i
després, entre tots, van subjectar les lletres pintades on s'hi podia llegir: "AFISIONA'T
LLEIDA". 
Els representants de la Secció van ser l'Eva Sorribes, la Marta Rodriguez de la Paz, la
Núria Cortada i el Marc Badia.  
Aspectes a millorar: pensem que es va gastar massa diners en un plotter que només 
anunciava aquesta activitat. Això tindria sentit si l'haguéssim rebut dies abans per
anunciar l'activitat a l'Ajuntament, per exemple, però com que el vam rebre el mateix dia
pensem que el plotter hauria d'haver estat més general, per poder utilitzar-lo en altres
ocasions.  
També hi va haver un malentés respecte fr l'horari de la nostra participació. A
l'Ajuntament li constava que hi aniríem tot el dia i no només a la tarda, com havíem quedat.
Finalment no es va presentar cap persona a gravar l'activitat.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Ja s'han enviat les fotografies i el petit resum de 
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l'activitat 

3. Formació 2020

Hem rebut la proposta de la formació per a Lleida l'any 2020. Pensem que el Curs de SDM
de 60 hores és una decisió una mica arriscada tenint en compte que a la UdL ja
n'ofereixen un cada any d'aquesta temàtica i no sabem si hi haurà tants interessats
com per omplir dos cursos.  
Ens preguntem si ho podríem canviar per un dels cursos que vam demanar: ATM o 
urogine. També ens preguntem si seria possible incloure un tercer ST, que també vam 
demanar, de drenatge de secrecions.

Agraïm molt l'haver rebut els resultats de les enquestes d'aquest any passat, ens agradaria
rebre els resultats d'aquestes de forma sistemàtica per poder adaptar-nos als
suggeriments de tots els col·legiats del territori.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si podem fer aquestes 
modificacions respecte de la formació assignada.

 Noemí Bravo Al més aviat 
possible.

4. Torronada-Col·loqui 2020

Parlem de vàries possibilitats respecte de la temàtica de la Torronada d'aquest any i
pensem que com l'exercici terapèutic és un tema d'actualitat estaria bé fer-ho d'això. Ens 
preguntàvem si tindrieu a l'abast algun ponent per poder venir a Lleida a realitzar la
ponència de la Torronada, independentment del dia.

També preguntarem a una fisioterapeuta de Lleida si estaria interessada a fer una
ponència de Fisioteràpia respiratòria infantil, per tenir més d'una opció, atès que tenim
poc temps per organitzar-ho.  
Si teniu alguna altra idea de tema a tractar agrairíem la vostra participació.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de si sabeu algun ponent
d'exercici terapèutic o teniu alguna altra proposta.

Diana 
Martorell i 
coordinadora 
de seccions 
del CFC 

Al més aviat 
possible. 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Dimecres 27 de novembre de 2019 a les 20.30 h a Balaguer.

Coordinador VP Sotscoordinador 

Diana Martorell Noemí Bravo 
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