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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 26/02/2021 

Assistents: 

Coordinadora  Diana Martorell Sotscoordinadora  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Matinal online.
2. Reunió anual de seccions.

1. Matinal online
Es decideix fer una Matinal online entorn del tema de les tecnologies aplicades a
la fisioteràpia. 
La data serà el 10 d'abril de 2021. 
Tenim vàries opcions de ponents: 
- Demanem a la Junta si és possible que algú faci una ponència sobre com utilitzar
ProET (eina que disposa el CFCper prescriure exercici terapèutic) i si poden contactar amb
l'Arnau March i la seva ponència "Nuevos métodos de valoración clínica de fisioterapia". 
- Contactarem amb professionals de l'Hospital de Lleida que treballen amb apps
per preparar els pacients abans d'una intervenció quirúrgica. D'una banda amb
l'equip de cirugia toràcica i d'una altra amb l'equip de trauma que realitza les
intervencions de pròtesi de genolls.
-A més es proposen el Raul Cabanillas (l'Èric es posarà en contacte amb ell), el Raul Ferrer
(smartdisnea), l'Eloi Granados.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber quins ponents estarien 
interessats a participar-hi. 

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell/Noemí 
Bravo 

Al més aviat 
possible. 

2. Reunió anual de seccions

Tenint en compte que l'any passat es van anul·lar tots els cursos, ponències, etc. creiem
que no seria necessari fer la reunió anual de seccions juntament amb la Matinal
(anteriorment Esmorzar-Col·loqui).

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si és necessari o no. Coordinadora 
de 
seccions/Noemí 

Al més aviat 
possible.

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Febrer a les 21.00 h.

Coordinadora
Diana Martorell 

VP Sotscoordinadora
Noemí Bravo 

http://www.fisioterapeutes.cat/



