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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 01/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 24 /01/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Informació reunió trimestral de les seccions. 
2. Esmorzar Col·loqui 2018 i reunió anual. 
3. Formació 2018. 
4. Aspectes a millorar a les curses. 

 
1. Informació reunió trimestral de les seccions 
La Diana Martorell va ser la representant de la Secció a la reunió. Ens informa sobre el DiFT, 
el Congrés, la formació de les altres seccions i sobre la nostra participació a les curses, 
que a partir d'ara s'intentarà no repetir cursa per obrir-nos a d'altres i a d'altres disciplines 
o esports.  

 
2. Esmorzar Col·loqui 2018 i reunió anual 
 Es decideix fer l'Esmorzar Col·loqui i la reunió anual el dia 14 d'abril. La ponència serà a 
càrrec del Ramon Aiguadé i es titularà "Mites, curiositats i relacions clíniques de l'anatomia 
aplicada a la Fisioteràpia". 
Pensem que estaria bé obrir el termini d'inscripció uns dies només per als fisioterapeutes 
col·legiats i després obrir les places vacants als estudiants.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar un resum de la ponència per part del ponent. 
 

Coordinadora 
de la Secció 

Al més aviat 
possible. 

 
3. Formació 2018  
Respecte de la formació 2018, estem a l'espera de confirmació de dates: 
- Seminari tècnic d'Avaluació i tractament de Fisioteràpia del pacient amb patologia 
vestibular: 3 de març. 
- Curs del complex articular de l'espatlla. L'avaluació i l'exercici terapèutic en Fisioteràpia,  
21, 22, 28 i 29 d'abril de 2018. 
- Curs de les afeccions neuromusculoesquelètiques amb més prevalença de l'extremitat 
inferior, 2 i 3 de juny de 2018. 
- Curs de tècniques neurodinàmiques: setembre 2018. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Va quedar pendent el curs gratuït per als col·legiats 
pel desè aniversari de la Secció. 

Responsable 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
4. Aspectes a millorar a les curses 
Proposem que es podrien canviar les lliteres portàtils i els paquets de gel instantani, ja que 
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a les últimes curses els vam trobar tots caducats i no els vam poder utilitzar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Aprovació de l’acta 
S'aprova l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
Febrer de 2018, dia a confirmar. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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