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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 06/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 26/06/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Curs d'EI. 
2. Xerrada a la UdL sobre el CFC i la Secció de Lleida. 
3. Reunió trimestral de seccions a Girona. 
4. Nou seminari: 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). 
5. Valoració de la Cursa "Trail Lo Búnquer 2018".  
6. Valoració de la I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go. 
7. Cursos 2018. 
8. Cursa Transplantbike 2018. 
9. Propera reunió trimestral de seccions. 
10. DiFT 2018. 
 

 
1. Curs d'EI 
El Curs d'EI que es va realitzar a Lleida els dies 2 i 3 de juny va anar molt bé. Hi van assistir 
17 participants i no hi ha cap aspecte a millorar.  
El Marc Badia va ser l'encarregat de coordinar el curs. S'enviarà un informe de com es va 
desenvolupar i alguna fotografia. 

 
2. Xerrada a la UdL sobre el CFC i la Secció de Lleida 
La Judith Almazan, com a representant de la Secció de Lleida, va oferir una xerrada, 
juntament amb una representant de la Junta del CFC sobre el funcionament del CFC i de les 
seccions territorials, convidant els futurs professionals a formar-ne part. Es va realitzar el 
dia 1 de juny a les 12.00 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
       

 
      

 
3. Reunió trimestral de seccions a Girona  
El Marc Badia va assistir a la reunió trimestral de seccions a Girona com a representant de 
Lleida. Ens explica breument els temes parlats i ens informa que hem de començar a 
gestionar l'organització del DiFT, que es continuarà realitzant de forma descentralitzada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Nou seminari: 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) 
Ens agradaria saber si el seminari està confirmat per a aquesta data (el 23 de novembre de 
2018), atès que és divendres i si és així, quin horari se seguiria.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de confirmar la data i l'horari per 
temes d'organització, atès que durant els mesos 
d'octubre i novembre tenim diferents activitats 
programades.  

Coordinadora 
de seccions i 
Noemí Bravo 

Al més aviat 
possible 

 
5. Valoració de la Cursa "trail Lo Búnquer 2018" 
La jornada va anar molt bé. Es va realitzar el 3 de juny. Hi va haver aproximadament uns 
300 inscrits dels quals es van atendre 65 participants, aproximadament. 
Les coordinadores de la cursa van ser l'Eva Sorribes i la Núria Cortada i van comptar amb 
la col·laboració de 3 fisioterapeutes col·legiats per atendre el servei.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S'envia petit escrit i fotografies de l'activitat. Núria Cortada  Fet 

 
6. Valoració de la I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go   
 Es va realitzar a Agramunt el dia 17 de juny i les coordinadores de la Secció van ser l'Eva 
Sorribes i la Diana Martorell.  
Finalment només es va comptar amb una fisioterapeuta col·legiada per atendre el servei. 
Insistim en què hauríem de coordinar-nos d'alguna manera amb la UdL. 
La valoració de la cursa respecte de l'organització és molt positiva, a més tenint en compte 
que era la primera edició. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
S'envia petit escrit i fotografies de l'acte.  Diana 

Martorell 
Fet 

 
7. Cursos 2018 
Aquest any estan pendents de realitzar-se els següents cursos i seminaris: 
- Curs d'Espatlla : 9 i 10 de novembre - 16/17 de novembre 
- ST Ajudes tècniques per a la gent gran: 23 de novembre 
- Curs de neurodinàmia: ? 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de confirmació de totes les dates 
dels cursos nombrats anteriorment 

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
8. Cursa Transplantbike 2018 
Tenim programada la Cursa de la Transplantbike per al proper 16 de setembre. Pensem que 
tenint en compte els problemes que tenim darrerament per trobar fisioterapeutes per oferir 
el servei, el millor seria publicar ja, abans de l'estiu, l'oferta de treball i establir un primer 
contacte amb els interessats. Després de l'estiu, una setmana abans, trucar-los un altre cop 
per recordar-los-hi. 
La coordinadora de la cursa serà la Marta Rodríguez. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar el formulari al CFC omplert per a 
l'organització de la cursa i així poder publicar 
l'oferta.  
Publicar l'oferta de treball si és possible i establir 
un primer contacte amb els interessats. 

Marta 
Rodríguez  
 
Marta 
Rodríguez i 
coordinador 
de curses 

Al més aviat 
possible (abans de 
l'estiu) 

 
9. Propera reunió trimestral de seccions 
La propera reunió trimestral de seccions es realitzarà per Skype el dia 26 de setembre de 
2018. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
10. DiFT 2018 
Aquest any ens agradaria organitzar una marxa nòrdica untamnent amb l'Associació Contra 
el Càncer (AECC). 
Hem pensat en una possible ruta per Lleida o, fins i tot, per algun poble de Lleida província, 
però ens agradaria saber si l'activitat l'hem de preparar nosaltres o es contractarà una 
empresa externa d'organització d'esdeveniments com l'any anterior. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Saber si s'encarrega una empresa externa o la 
Secció d'organitzar la jornada. 
 
Saber si el DiFT hauria de ser a Lleida capital o es 
pot realitzar a algun poble. 

Coordinadora 
de Secció de 
Lleida i 
coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Juliol de 2018, dia a confirmar. 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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