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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 02/2019 Hora d’inici: 20.30 h Data: 28/02/2019 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Reunió trimestral de seccions a Barcelona. 
2. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció. 
3. Formació 2019.  
4. II Marxa Nòrdica 2019.  
5. Proposta de l'Associació del Càncer de Lleida (AECC). 
6. Marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs. 
 

 

1. Reunió trimestral de seccions a Barcelona 

El Marc Badia va ser el representant de la Secció de Lleida a la reunió trimestral. 
Ens informa de: 
-DiFT: la proposta és organitzar esdeveniments durant tot el mes d'octubre relacionats amb 
la Fisioteràpia i així celebrar el mes de la Fisioteràpia. 
- Respecte del problema de falta d'inscrits a la formació oferta pel CFC a Lleida, es pensa 
que és perquè la informació no arriba. Es parla de buscar estratègies per millorar la 
comunicació entre CFC i col·legiats.  
- Respecte de la nostra proposta de poder pagar als ponents als col·loquis, en principi es 
desestima. 

 

2.   Esmorzar Col•loqui 19 i reunió anual de la Secció de Lleida    

Hem contactat amb les dues possibles ponents i no poden participar-hi. De moment no 
tenim ponent per poder organitzar el Col·loqui.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanen si ens podeu ajudar a buscar ponent o si 
teniu alguna idea o proposta. La data l'hem deixada 
oberta a disposició del ponent, tot i que ens 
agradaria que fos abans de Setmana Santa. 
 

Diana 
Martorell i 
coordinadora 
de seccions.   
 

El més aviat 
possible.  
 

 

3.  Formació 2019  

Per a aquest any tenim programat el ST de les 4M per al dia 23 d'abril.  
Demanem si podem realitzar algun altre curs que ja tingueu organitzat a BCB o altres 
seccions, atès que ara no en tenim cap de programat.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de concretar nova data per al ST 
de patologia lumbar.  
 

Noemí Bravo i 
Coordinadora 
de seccions 

 Durant aquest mes 
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Restem a l'espera també de propostes de cursos 
per poder realitzar durant aquest any. 

 

4. II Marxa Nòrdica 2019 

Després de la bona acceptació i participació de la primera edició de marxa nòrdica a la 
Noguera que van realitzar com activitat del DiFT 2018, decidim repetir l'activitat cada any.  
Aquest any ens agradaria desvincular l'activitat del DiFT i així realitzar-la al mes de juny o 
setembre.    

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Decidir si realitzarem cada any la mateixa ruta o 
proposar dues rutes molt properes de diferent 
dificultat i que sigui el participant qui decideixi quin 
realitzar. 
 
Saber què us sembla la nostra proposta.  

Diana 
Martorell i 
coordinadora 
de seccions 

Durant aquest 
trimestre 

 

5. Proposta de l'Associació del Càncer de Lleida (AECC) 

Descartem l'organització d'aquesta activitat com a part del DiFT atès que no s'adapta a les 
dates proposades pel CFC (octubre), però decidim oferir servei de Fisioteràpia a 
l'esdeveniment. Tenint en compte que volem canviar el concepte del fisioterapeuta a les 
curses, la nostra proposta de participació és la següent: proposar un escalfament 
multitudinari i un grup d'estiraments al finalitzar. També ens agradaria crear algun díptic 
informatiu. 
La marxa es realitzarà el dia 17 de novembre de l'any 2019.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contactar amb l'AECC i oferir-li la nostra 
participació.  
 

Marta 
Rodríguez de 
la Paz 

El més aviat 
possible  

 

6. Marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs  

Aquest any tornarem a participar en la Marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs que es 
realitza a Cervera cada any i en la qual vam participar a l'edició passada. 
Es realitza el 27 d'abril.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Demanar a l'organitzador que ompli el formulari i 
enviar-lo al CFC per poder començar la difusió i 
obrir la borsa. 

Noemí Bravo i 
coordinadora 
de seccions 

El més aviat 
possible 

 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

25 de març de 2019. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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