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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 20.30 h Data: 23/09/2019 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Projecte Stargardt Go.
2. DIFT 2019 a Lleida.
3. ST Diagnòstic diferencial lumbar.
4. Marxa nòrdica a Balàfia, a càrrec de l'AECC.
5. Enquestes de formació.

1. Projecte Stargardt Go

La representant del projecte es posa en contacte amb nosaltres per agrair-nos la donació 
econòmica recollida a la II marxa nòrdica en benefici del seu projecte, la investigació pels 
problemes degeneratius de la retina. La Diana Martorell, com a representant de la Secció 
Territorial de Lleida del CFC, es fa una foto amb els organitzadors del projecte per agrair-
nos la nostra aportació públicament a  les xarxes socials.  

2. DIFT 2019 a Lleida

Un cop decidit no realitzar l'activitat programada inicialment per diversos 
problemes, acordem realitzar una activitat-taller a Vallfogona de Balaguer, coincidint 
amb la festa major del poble. 
L'activitat es durà a terme la tarda del dia 28 de setembre, de 17h a 20h, aproximadament.  
La nostra participació consistirà en muntar un estand amb punt informatiu de la 
Fisioteràpia on els nenes i nenes que ho desitgin podran pintar la seva mà i plasmar-la a 
unes lletres de porexpan amb les quals finalment formarem la frase: "AFISIONA'T Lleida". 
A les persones que col·laborin amb nosaltres se'ls hi oferirà un obsequi. 
Els organitzadors seran el Marc Badia, la Marta Rodríguez de la Paz, la Núria Cortada i 
l'Eva Sorribes. 
Material necessari: tres taules i algunes cadires (Ajuntament), pintura de dits de 
diferents colors i pals per als globus (Núria Cortada), globus i lletres de porexpan (Noemí 
Bravo), plats de plàstic i estovalles de paper (Marc Badia), tovalloletes per rentar-nos 
les mans, tríptics informatius de la professió i obsequis de marxandatge (CFC).  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanar permís a l'Ajuntament de Vallfogona de 
Balaguer per si podem participar a la seva Festa 
Major amb aquesta activitat i acordar amb ells si 
ens podem facilitar les cadires i taules. 

L'Eva Sorribes serà la responsable de rebre el 
material fungible del CFC (hem enviat un mail amb 
tot el material) que necessitarem per a l'activitat. 

Diana 
Martorell 

Eva Sorribes i 
CFC 
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3. ST Diagnòstic diferencial lumbar

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

El dia 19 d'octubre es realitzarà a Lleida el ST de 
diagnóstic diferencial lumbar a càrrec de Juan 
López. Els coordinadors de l'activitat seran el Marc 
Badia i l'Oriol Martínez. La Noemí Bravo també hi 
assistirà. 

 Marc Badia i 
Oriol Martínez 

4. Marxa nòrdica a Balàfia, a càrrec de l'AECC

Fa temps, l'AECC va contactar amb nosaltres per participar en aquesta activitat
programada per al 17 de novembre, per oferir el servei de Fisioteràpia al final de
l'activitat. La nostra proposta era assistir als participants si ho necessitaven i realizar 
un taller d'estiraments postmarxa. 
La Marta Rodríguez de la Paz va establir un nou contacte amb l'AECC, però li van dir que
de moment només hi havia 7 inscrits i que de moment, potser, no valia la pena la nostra
participació. Ho hem tornat a parlat entre nosaltres i hem decidit no col·laborar-hi, ja 
que valorem que no val la pena utilitzar recursos si la nostra repercussió seria tan mínima.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

Data propera reunió 

22 d'octubre de 2019 a les 20.00 h a Balaguer.

Coordinador  
Diana Martorell 

VP Sotscoordinador 
Noemí Bravo 
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