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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 16/03/2022 

Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 
 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 
 Sònia Barnés 

Convidats 

Ordre del dia 
1. Resum de la reunió trimestral de seccions.
2. Renovació de membres de la Secció de Lleida.
3. Seminari sobre Diatèrmia.
4. Valoració de la reunió anual i la 14a edició de l'Esmorzar-Col·loqui "La fisioteràpia
oncològica". 
5. Divulgació.

1. Resum de la reunió trimestral de seccions
La Diana Martorell informa a la resta de membres dels temes parlats a la reunió: 
- Renovació de membres de la seccions: s'han d'escollir els nous candidats. 
- DIFT 22: es vol organitzar una cursa d'orientació unificada arreu de Catalunya cap a finals 
de setembre o principis d'octubre. A Lleida crearem una comissió per al DIFT (coordinada 
per l'Eric Ropero) que s'encarregarà d'organitzar l'activitat. La data proposada i el lloc 
proposat seria el dia 1 d'octubre a Agramunt. L'associació Dilper podria ser la beneficiària 
dels diners recaptats a l'esdeveniment. 
- Les eleccions del CFC es realitzaran al novembre. 
- FTP'22. 
- Projecte escoles. El projecte ha anat força bé. Se'ns informa que tenim l'opció de 
contactar amb algun col·legi i oferir-li el taller. 
- Covid persistent: Es realitzarà una formació específica per capacitar els fisioterapeutes a 
tractar les persones amb covid persistent. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

2. Renovació de membres de la Secció de Lleida
Respecte a l'elecció dels nous membres per formar part de la Secció, com a grup pensem 
que és massa aviat per introduir gent nova tenint en compte els últims dos anys de 
pandèmia que hem viscut.  
Us demanem fer una pròrroga d'un any i posar aquestes tres persones que han demanat 
entrar a l'espera, i l'any que ve obrir de nou la borsa i que entrin les tres i puguin marxar les 
duess veteranes (la Diana i l'Eva). 
Creiem que ser deu membres és massa i, exceptuant la Diana i l'Eva, els altres cinc 
membres no saben com funciona la Secció al 100% ja que durant aquests dos anys no s'ha 
treballat gaire i quasi tot s'ha fet en línia.  
Pensem que no som qui per escollir "tu sí, tu no", per això us proposem fer-ho d'aquesta 
manera.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de la vostra resposta. Tots els 

membres de 
la Secció 

3. Seminari sobre Diatèrmia
El proper dissabte 30 d'abril de 2022 es realitzarà a Lleida el ST "Ús de la diatèrmia en les 
disfuncions del sòl pelvià" a càrrec de l'Anna Abelló, amb una durada de 4 hores. Les 
coordinadores de l'activitat seran l'Eva Sorribes i la Sònia Barnés.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. Valoració de la reunió anual i la 14a edició de l'Esmorzar-Col·loqui "La fisioteràpia
oncològica" 
La valoració ha estat molt positiva. L'únic aspecte a destacar és que hi ha hagut poca 
participació. Pensem que el motiu principal ha estat la data, ja que era una setmana abans 
de Setmana Santa.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5. Divulgació
 Volem destacar la importància de fer una bona divulgació de totes les activitats i 
formacions ofertes pel CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 
Maig de 2022 a Lleida, data a confirmar. 

Coordinador  
Diana Martorell 

VP Sotscoordinador 
Noemí Bravo 
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