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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta:       Hora d’inici: 21:00 Data: 26/10/2020 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés   

Convidats               
 

Ordre del dia 

1. Informació sobre la reunió trimestra de seccions 
2. Problemes per accedir accedir al mail de la secció 
3. Projecte "Escoles" 
4. Promoció/divulgació de la fisioteràpia 
5. Felicitació nadalenca 
 

 

1. Informació sobre la reunió trimestral de seccions  

El passat 21 d'octubre es va realitzar on line la reunió trimestral de seccions. El 
representant de Lleida va ser el Jaume Siurana, qui trasmet a la resta de membres els 
temes parlats: 
- Tota la formació del 2020 serà online i la dels 2021 encara està per decidir. 
- S'està plantejant celebrar el DIFT a la primavera. 
- S'hauria d'actualitzar la imatge de la secció territorial de Lleida amb una fotografia 
actualitzada i una breu presentació.  
- A partir d'ara els fulls de despeses dels membres de la secció s'hauran d'enviar en un sol 
document per facilitar la gestió i el pagament serà mensual.  
 
Es llegeix l'acta de la reunió trimestral. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pensem en la opció de fer-nos fotografies per 
separat i realitzar un collage. 
 
Enviar document excel amb les diferents pestanyes 
per cada membre 

 
 
 
Coordinadora 
de seccions i 
Noemí Bravo 

      

 

2. Problemes per accedir al mail de la secció 

Alguns membres de la secció tenen prolblemes per accedir al nostre mail depenent de 
l'aparell amb el què es connectin. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

         
 

 

3. Projecte "Escoles" 
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Ens agradaria saber com va el projecte "Escoles" al nostre territori, si s'està fent o no i com 
s'està organitzant.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

4. Promoció/divulgació de la fisioteràpia 

 Tenint en compte la situació actual i que no es poden organitzar actes presencials creiem 
que seria bona idea pensar diferents maneres de divulgar o promocionar la fisioteràpia de 
forma online. A la següent reunió exposarem les idees.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

5. Felicitació nadalenca 

Proposem que per flicitar l'any vinent podríem fer un video enumerant les coses que ens 
haurien agradat fer aquest any (xerrades, cursos, torronada,..) i no hem pogut i desitjos de 
superació i esperança pel proper any. La idea seria compartir-lo després a les xarxes 
socials.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Ens agradaria saber si teniu idees de com podem 
realitzar el muntatge 

Coordinadora 
de seccions 

      

 

6.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

7.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

8.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

9.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

10.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

http://www.fisioterapeutes.cat/


ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 3 de 3 

www.fisioterapeutes.cat 

Precs i preguntes 

Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Dijous 17 de Novembre a les 21,00h, on line. 

Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 

http://www.fisioterapeutes.cat/

