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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: 01/2020 Hora d’inici: 20.30 h Data: 28/01/2020 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Formació 2020.
2. Renovació de membres de la Secció.
3. XI Xallenge David Duaigües.
4. Proposta de participació a "Posa't la gorra" de Balaguer.
5. Esmorzar Col·loqui 2020.
6. Proposta: Jornades interdisciplinàries.
7. Proposta: revisions de Fisioteràpia a l'escola.

1. Formació 2020

Les dates aprovades fins ara són les següents: 
- Curs colze-canell-mà: 18 i 19 d'abril 
- Curs neuropaties en membre inferior: 3-5 juliol 
La resta de cursos i ST estan per confirmar. 

2. Renovació de membres de la Secció

L'Oriol Martínez no renovarà el seu càrrec per manca de temps, la resta de membres
vol continuar formant part de la Secció Territorial de Lleida.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

3. XI Xallenge David Duaigües

Una col·legiada, la Lara Florensa, contacta amb nosaltres per oferir el nostre servei a la 
prova de BTT no competitiva anomenada XI Xallenge David Duaigües i que es realitzarà el 
proper 8 de març a la localitat d'Almatret.  
Hem fet el primer contacte explicant-li allò que nosaltres oferim com a Secció i el
que demanem. Les dues parts hi estem d'acord, així que decidim posar-ho en marxa.
La previsió són uns 400-500 participants.  
El membre de la Secció responsable d'aquest esdeveniment enviarà el formulari
a l'organització i en breu ho rebreu al CFC.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Publicar l'oferta de treball al web, tant per a
col·legiats com per a estudiants del grau de la UdL.

Marta 
Rodríguez de 
la Paz i Judith 
Almazan  

Al més aviat 
possible.
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4. Proposta de participació a "Posa't la gorra" de Balaguer

Proposem participar en aquesta activitat multitudinària que es realitza cada any per 
obtenir ajuda per a la investigació de nens amb càncer. S'ha convertit en un acte on hi 
va moltíssima gent i creiem que és una bona oportunitat per tenir un estand informatiu 
sobre la Disioteràpia en general i sobre l'àmbit d'oncologia, de forma més específica 
(no sabem si la Comissió disposa d'algun tríptic o vídeo específic). 
També podríem realitzar algun taller per a la canalla per cridar l'atenció: taller 
de psicomotricitat, pintar la paraula Fisioteràpia amb pintura de dits (con al DIFT de 
l'any passat)... 
L'acte se celebrarà el dia 10 de maig, però pensem que hauríem de començar a organitzar-
ho ara per demanar permisos i altres. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de si s'aprova la proposta per 
començara a organitzar-la.  

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell 

Al més aviat 
possible. 

5. Esmorzar Col·loqui 2020

Sobre la temàtica de l'Esmorzar Col·loqui pensem que estaria bé algun tema relacionat 
amb la Fisioteràpia 2.0, com aplicar les tecnologies a la Fisioteràpia, apps que ens vagin 
bé per a la nostra tasca diària, com aplicar la Fisioteràpia a les xarxes socials... ja que a 
Lleida mai hem fet cap ponència relacionada amb una perspectiva tecnològica.  
Si no teniu cap ponent que s'adapti a això, estem oberts a altres suggeriments tot i 
que aquesta temàtica ens agradaria tractar-la, si no ara, més endavant. 
La data la deixem oberta per facilitar-li la tasca al ponent. 
Com cada any, aprofitaríem el dia de l'Esmorzar Col·loqui per realitzar la reunió anual de la 
Secció. Les coordinadores de tot plegat seran la Diana Martorell i la Marta Rodríguez de la 
Paz. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera per saber si hi ha algun 
ponent disponible per assistir al nostre Esmorzar 
Col·loqui. 

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell i 
Marta 
Rodríguez de 
la Paz 

Al més aviat 
possible. 

6. Proposta: Jornades interdisciplinàries

Creiem que una limitació real a la que se sotmet la Fisioteràpia dia a dia és que la resta 
de professionals desconeixen realment les nostres competències en els 
diferents àmbits. Per això creiem indispensable crear unes jornades on s'involucrin a 
d'altres col·legis professionals. 
La nostra idea és que cada any participéssim juntament amb un col·legi sanitari per 
plantejar un tema determinat i com s'actua envers aquest tema des del seu punt de vista i 
sobre el nostre, on el públic assistent siguin fisioterapeutes col·legiats i col·legiats de 
la professió convidada. Exemple: podòlegs, metges, llevadores, enfermeria, neumòlegs... 
Som conscients que és molta feina d'organització i per això pensem en organitzar-ho 
per implantar-lo ja l'any que ve i realitzar cada any una edició, sobre el mes d'abril.  

Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber com podriem 
organitzar aquestes jornades i què en penseu de la
proposta. 

Coordinadora 
de seccions i 
Noemí Bravo 

 Durant aquest 
trimestre 

7. Proposta: revisions de Fisioteràpia a l'escola

Proposem realitzar un protocol de prevenció de mal d'esquena a l'escola que consistiria en 
realitzar una sèrie de tests mecànics, funcionals, anamnesi i inspecció per tal de detectar 
de forma precoç alguna patologia o disfunció a l'esquena i recomanar, si és el cas, 
una revisió o tractament fisioteràpeutic. Pensem que seria una manera d'orientar la 
fisioteràpia cap a la prevenció i no només cap a la rehabilitació, tal i com fan
nutricionistes i dentistes a l'escola primària.  
La idea seria formar un petit grup de treball per elaborar un protocol d'actuació. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber què opineu sobre 
aquesta proposta i que ens guiéssiu de com podem
engegar aquest grup de treball.

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell 

Durant aquest 
trimestre 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Febrer de 2020, dia i hora a confirmar. 

Coordinador  
Diana Martorell 

VP Sotscoordinador 
Noemí Bravo 
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Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 
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