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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 01/2019 Hora d’inici: 20.30 h Data: 23/01/2019 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Curs d'ATM. 
2. Reunió trimestral presencial de seccions. 
3. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció.  
4. Formació 2019: Seminari tècnic de patologia lumbar. 
5. Proposta de l'Associació del Càncer de Lleida (AECC) 
 

 

1. Curs d'ATM 

S'anul·la el curs d'ATM per falta d'inscrits. 

 

2. Reunió trimestral presencial de seccions 

El proper 29 de gener es realitzarà la reunió trimestral de seccions a Barcelona de forma 
presencial. El Marc Badia serà el representant de la Secció de Lleida.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Preparar la reunió trimestral. 
 

Marc Badia  
 

Fet 
 

 

3.  Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció 

Pensem en realitzar la temàtica de l'esmorzar-col·loqui entorn de la Fisioteràpia respiratòria 
i contactar amb la Davínia Curià o fer-ho entorn de l'osteopatia infantil i contactar amb la 
Laia Cabau. Restem a l'espera de contactar amb elles i concretar la data depenent de la 
seva disponibilitat.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contactar amb les dues possible ponents.  Oriol Martínez 
i Judith 
Almazán 

 Durant aquest mes 

 

4. Formació 2019: Seminari tècnic de patologia lumbar 

El seminari tècnic programat per al 22 de febrer de patologia lumbar de moment se suspèn i 
es valora concretar noves dates.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

              

 

5. Proposta de l'Associació del Càncer de Lleida (AECC) 
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 La Marta Rodríguez de la Paz informa que l'AEECC ha contactat amb ella per proposar-nos 
d'organitzar una marxa al barri de Balàfia conjuntament l'AECC+CFC, el dia 17 de 
novembre, com a activitat del DiFT.  L'altra opció seria assistir-hi per oferir el nostre servei 
com a fisioterapeutes, així com ho hem fet fins ara a altres curses o esdeveniments 
esportius.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Decidir com podem participar en aquesta activitat.  
 

Marta 
Rodríguez de 
la Paz 

El més aviat 
possible  

 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

Febrer de 2019, data a confirmar. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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