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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 04/18 Hora d’inici: 20.30 h Data: 26/04/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Valoració de la reunió anual de la Secció de Lleida i de l'Esmorzar Col·loqui 2018. 
2. Valoració "Cursa clàssica els Murs". 
3. Curs d'Espatlla. 
4. Curses 2018. 
5. Cursa "Trail Lo Búnquer 2018".  
6. I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go. 
7. Cursos 2019. 
8. Curs d'EI. 
9. Reunió trimestral de seccions a Girona. 

 
1. Valoració de la reunió anual de la Secció de Lleida i de l'Esmorzar Col·loqui 2018 
L'Esmorzar Col·loqui es va realitzar el dia 14 d'abril a la UdL i la ponència "Mites, curiositats 
i relacions clíniques de l'anatomia aplicada a la Fisioteràpia" va ser a càrrec del Ramon 
Aiguadé. 
Hi van assistir gairebé tots els membres de la Secció, però els encarregats de dur a terme la 
reunió anual i la coordinació de tota la jornada van ser la Marta Rodríguez de la Paz i l'Oriol 
Badia. 
Hi van assistir unes 35 persones, entre col·legiats i estudiants del grau de Fisioteràpia, tot i 
que van fallar unes 10 que estaven inscrites prèviament. 
Els horaris es van cumplir com s'esperava i el desenvolupament de la reunió i la ponència 
va anar molt bé.  
Aspectes a millorar: la quantitat d'esmorzar va ser una mica justa, s'hauria de tenir en 
compte per a l'any vinent. 
 

 
2. Valoració "Cursa clàssica els Murs" 
Es va realitzar el dia 22 d'abril a Cervera. 
El responsable de la secció que va organitzar el servei de Fisioteràpia va ser l'Oriol 
Martínez. 
Hi van anar 4 fisioterapeutes contractats i cap estudiant. 
Tant l'organització de la cursa com el servei ofert va anar molt bé i es van assistir a un 
munt de participants.  
Últimament tenim molts problemes perquè els estudiants del grau participin a les curses 
del CFC. Pensem que se solapen amb les curses que organitza la Universitat de Lleida. Per 
aquest motiu pensem que seria interessant parlar amb el seu organitzador de curses per 
disposar del seu calendari i no solapar-nos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Contactar amb l'organitzador de les curses de la 
UdL per no coincidir en les dates de realitzar curses 
i així poder comptar amb l'ajuda dels estudiants del 
grau. 
Enviar un escrit i fotos de l'esdeveniment. 

Coordinadora 
de la Secció 
 
 
Oriol Martínez 

Durant aquest 
trimestre 
 
 
Durant aquest mes 

 
3. Curs d'Espatlla  
Decidim, per organització de dates, que el Curs d'Espatlla previst per a l'últim trimestre de 
l'any seria millor realitzar-lo els caps de setmana del 9 i 10 de novembre i del 16 i 17 de 
novembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de la confirmació de les dates 
proposades. 

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
4. Curses 2018 
Aquest any teníem previstes 4 curses. 
La primera, la cursa "Els Murs" es va realitzar el passat 14 d'abril.  
Tot seguit tenim previstes 
- Cursa "Trail Lo Búnquer", el 3 de juny a Foradada. 
- I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go, el 17 de juny a Agramunt. 
- Cursa "Transplantbike", el 16 de setembre a Almenar. 
 
Decidim que a partir d'ara, com a màxim, participarem dos anys consecutius a la mateixa 
cursa, atès que l'objectiu és crear la necessitat de contractar fisioterapeutes per cobrir els 
diferents esdeveniments esportius i no que sigui el CFC el que faci aquest servei. 
 
També es decideix que intentarem obrir la nostra participació a diferents disciplines 
esportives i no centrar-mos solament en marxes i curses de bici o de córrer. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de l'aprovació de les curses 
proposades. 

Coordinadora de 
seccions i Noemí 
Bravo 

Durant aquest 
trimestre 

 
5. Cursa "Trail Lo Búnquer 2018" 
Es realitza el pròxim 3 de juny a Foradada. Les coordinadores de l'activitat seran la Judith 
Almazán i la Núria Cortada. Ja s'ha enviat el formulari d'esdeveniments al CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Estem a l'espera de saber els fisioterapeutes 
contractats i els estudiants de grau que 
oferiran el servei de Fisioteràpia. 

Núria Cortada i 
coordinador de 
curses del CFC 

Al més aviat 
possible 

 
6. I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go   
L'organització de la cursa ens han contactat per oferir el servei de Fisioteràpia. Creiem que 
és una col·laboració interessant atès que la cursa és un acte solidari per recaptar fons per 
crear un centre de referència de les malalties degeneratives de la retina. 
Es realitza a Agramunt el dia 17 de juny. 
Les coordinadores del servei seran l'Eva Sorribes i la Diana Martorell.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Enviar el formulari de l'esdeveniment al CFC i així 
començar a demanar la col·laboració de 
fisioterapeutes i estudiants.  

Diana 
Martorell i 
coordinador 
de curses del 
CFC 

Al més aviat 
possible 

 
7. Cursos 2019 
Proposem per a l'any vinent un Curs de Punció seca, atès que la primera edició que es va 
fer a Lleida va tenir molt bona acollida i respecte dels altres, ens agradaria saber quins 
cursos es realitzen a la seu del CFC per poder oferir-los a la Secció de Lleida.  
També pensem si seria possible posar-nos en contacte amb el coordinador de cursos de la 
UdL per tal de no coincidir en matèries ni dates i així oferir un ventall de possibilitats 
formatives més ampli per als col·legiats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de l'aprovació del Curs de 
Punció seca. 
Restem a l'espera de saber quins cursos 
s'oferiran a BCN aquest any per tal d'organitzar-
los a Lleida 
Restem a l'espera de saber si és possible 
coordinar-nos amb la UdL respecte de l'oferta de 
cursos.  

Coordinadora 
de seccions 

Durant aquest 
semestre 

 
8. Curs d'EI 
Els dies 2 i 3 de juny es realitza els curs d'EI a Lleida i el coordinador serà el Marc Badia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar l'enviament de material i 
qualsevol cosa relacionada amb el curs. 

Marc Badia i 
coordinadora de 
seccions 

Al més aviat 
possible 

 
9. Reunió trimestral de seccions a Girona 
El proper dia 20 de juny es realitza la següent reunió trimestral de seccions a Girana i el 
Marc Badia serà el representant de la Secció de Lleida. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparar els temes que s'exposaran a la 
reunió. 

Secció Territorial de 
Lleida i Marc Badia de 
portaveu 

      

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Dimecres, dia 28 de maig de 2018. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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