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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 28/01/2021 

Assistents: 

Coordinadora  Diana Martorell Sotscoordinadora  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Matinal online.
2. Reunió anual de seccions.
3. Píndola dels autònoms.

1. Matinal online

Aquest any hem decidit canviar el nostre habitual "Esmorzar-Col·loqui" per una matinal 
online. 
Per decidir el tema hem optat per preguntar-ho a Instagram i poder adequar-nos a 
les preferències dels col·legiats, però de moment no hem rebut gaire respostes. Potser 
posem quatre propostes i organitzem la Matinal entorn el tema més votat. 
Respecte de l'organització de l'esdeveniment hem pensat diferents opcions: 
- Contactar amb tres o quatre ponents i que s'enregistrin fent una petita xerrada i aquell dia 
les posem i algú fa de moderador. 
-Fer xerrades en directe, també de 3 o 4 ponents. 
Pensem que el millor dia seria un dissabte al matí, durant el mes de març o d'abril 
aproximadament, preferentment abans de Setmana Santa. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber la vostra opinió 
sobre la proposta i com ens recomaneu fer-ho. 

Saber quan cobren els ponents perquè sigui 
més fàcil oferir-los l'opció de fer les xerrades. 

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell/Noemí 
Bravo 

2. Reunió anual de seccions

Tenint en compte que l'any passat es van anul·lar tots els cursos, ponències, etc. creiem 
que no seria necessari fer la reunió anual de seccions juntament amb la Matinal 
(anteriorment Esmorzar-Col·loqui).   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si és necessari o no. Coordinadora 
de 
seccions/Noemí 
Bravo 

Al més aviat 
possible 

3. Píndola dels autònoms

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Vam trobar molt bona idea la píndola que vau oferir per als autònoms. Algú que es va
connectar a la formació va dir que s'havia de modificar l'Excel que van ensenyar. Pensem
que estaria molt bé avisar pel web del CFC quan aquest Excel ja estigui modificat.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Precs i preguntes 

Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Febrer, a les 21.00 h.

Coordinadora
Diana Martorell 

VP Sotscoordinadora
Noemí Bravo 

http://www.fisioterapeutes.cat/



