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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 07/2018 Hora d’inici: 20.30 h Balaguer Data: 25/07/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. ST: Avaluació i utilització de productes de suport per a la facilitació de la mobilitat i el 
desplaçament de persones grans amb diferents nivells de necessitats de suport (de la 
sedestació a la marxa).      
2. Curs de mobilització nerviosa. 
3. Cursa Transplantbike 2018. 
4. DiFT 2018. 
 

 
1. ST: Avaluació i utilització de productes de suport per a la facilitació de la mobilitat i el 
desplaçament de persones grans amb diferents nivells de necessitats de suport (de la 
sedestació a la marxa)      
Es decideix anular el ST. 

 
2. Curs de mobilització nerviosa 
El curs gratuït de mobilització nerviosa es realitzarà els dies 14, 15 i 16 de setembre. Les 
places ja estan exhaurides, tot i que els membres de la Secció interessats tenen una plaça 
reservada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Els membres de la Secció interessats han de 
realitzar la inscripció pertinent. 

Membres de 
la Secció 
interessats 
 

Al més aviat 
possible 

 
3. Cursa Transplantbike 2018  
És el dia 16 de setembre, el mateix cap de setmana en que es realitza el curs de 
mobilització nerviosa. Les coordinadores de la cursa seran la Marta Rodríguez de la Paz i la 
Núria Cortada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. DiFT 2018 
Prenem les següents decisions per poder organitzar el DiFT: 
- Activitat: Iniciació a la marxa nòrdica. L'activitat consistirà primer en fer una petita xerrada 
informativa sobre la marxa nòrdica i després fer una ruta, la volta a l'estany de Sant Llorenç 
de Montgai. 
- Material necessari a pressupostar: 
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- Pals de marxa nòrdica, aigües, fruita per al final de la ruta, bossa per a cada participant, 
taula d'inscripcions, envelats, serveis mèdics, monitor de marxa nòrdica, material d'àudio 
(audiospeaker),  avituallament (taules, cinta...). 
- Publicitat: Cartells, diari Segre, ràdio. Realitzar "postuxapes" amb la col·laboració del 
senyor "postu", un personatge important a Lleida. Creiem que s'hauria de començar ja a fer 
publicitat de l'esdeveniment. 
        
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Publicitat l'activitat i començar a organitzar-la 
(demanar permisos a l'Ajuntament...)  

Coordinadora 
de seccions i 
coordinadora 
de la Secció 
de Lleida  

Al més aviat 
possible 

 
 

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

 
 

Data propera reunió 
Setembre de 2018, dia a confirmar. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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