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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 06/2019 Hora d’inici: 13.00 h Data: 29/06/2019  

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
    1. DIFT 2019. Idees. 

2. Assistència a la cursa "Transplantbike". 
3. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció 
4. Seminari tècnic de diagnòstic lumbar. 
5. Xerrades de prevenció a la ciutat. 
6. Valoració reunió trimestral de seccions a la Seu d'Urgell. 

 
1. DIFT 2019. Idees  
Aquest any per al DIFT hem pensat que podríem aprofitar la fira agricola de Sant Miquel per 
fer-nos veure en un nou camp de la Fisioteràpia: el camp Tenint en compte que a Lleida hi 
ha molta pagesia podríem muntar un taller pràctic a la fira: xerrada de com collir fruita 
correctament, com seure i adaptar la nostra postura correctament al tractor, taller 
d'estiraments finals per a després de treballar... podríem realitzar un tríptic o guia de tot allò 
que expliquem per poder entregar-ho als interessats al final de l'activitat, juntament amb 
una bosseta, bolígraf i algun detall de marxandatge. 
 
Enviem informe d'activitat. 
 

 
2.  Assistència a la cursa "Transplantbike"   
Hem rebut una petició per part de l'organització d'aquesta cursa per participar en una altra 
edició oferint servei de Fisioteràpia. Ho parlem i decidim no anar-hi, atès que el nostre 
objectiu com a Col·legi és promoure la nostra professió i crear noves necessitats, no 
facilitar servei gratuït de Fisioteràpia.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.  Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció  
Les encarregades de coordinar l'acte han estat l'Eva Sorribes i la Núria Cortada. 
Valoració molt positiva de l'activitat, tant respecte la ponent, com el compliment, l'horari i la 
participació dels assistents. Destaquem positivament l'obsequi entregat als assistents 
(bossa, bolígraf, llibreta i fisiocream). 
Assistents: 30 persones aproximadament. 
Resum de l'activitat:  
9.30 h: 1a convocatòria reunió anual de la Secció 
10.00 h: 2a convocatòria i inici de la reunió anual de la Secció 
10.30 h: ponència sobre "La Fisioteràpia aquàtica", a càrrec de l'Anna Verdú. 
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11.30 h: entrega de regal a la ponent (obsequi de la pastisseria) i esmorzar col·loqui. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar fotografies i resum de l'activitat. Eva Sorribes 

/Núria 
Cortada 

El més aviat 
possible. 

 
4. Seminari tècnic de diagnòstic lumbar 
Es proposa el 19 d'octubre per realitzar el seminari tècnic a la Universitat de Lleida.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Restem a l'espera de la confirmació final. Diana 

Martorell 
El més aviat 
possible.  

 
5. Xerrades de prevenció a la ciutat 
Ens agradaria saber si se segueixen realitzant les xerrades d'higiene postural a les escoles 
de Lleida, xerrades a les llars de jubilats i xerrades de com ens hem de mocar, també a les 
escoles.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
              

 
6. Valoració reunió trimestral de seccions a la Seu d'Urgell  
 El passat 15 de juny es va celebrar, a la Seu d'Urgell, la reunió trimestral de seccions. El 
representant de la Secció de Lleida va ser el Marc Badia.  
Ens informen de com s'organitzarà el DIFT aquest any, el 5 d'octubre a BCN i el cap de 
setmana anterior a totes les seccions territorials, coincidint amb Sant Miquel.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

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

 
 

Data propera reunió 
26 de juliol de 2019  

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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