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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 03/2018 Hora d’inici: 20:30h Data: 28 /03/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Cursa "Clàssica els Murs". 
2. Curs d'EI. 
3. Cursa "Els Búnquers". 
4. Valoració de la reunió trimestral de seccions.  
5. Valoració del Seminari Tècnic "Síndrome Vestibular". 
6. Renovació dels membres de la Secció.  
7. Curs d'espatlla suspès 

 
1. Cursa "Clàssica els Murs" 
Ja està enviat el formulari al Col·legi i tot organitzat. Els organitzadors de la cursa seran 
l'Oriol Martínez i la Noemí Bravo.  
La cursa és el 22 d'abril i el nostre servei serà de 10.30 h a 14.30 h, aproximadament.  

 
2. Curs d'EI 
El Curs d'EI també es realitza el dia 3 de juny. El Marc Badia serà l'organitzador de 
l'activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
      Coordinadora de la Secció 

i Marc Badia 
Al més aviat 
possible. 

 
3. Cursa "Els Búnquers"  
Ja ens hem posat en contacte amb l'organitzador per omplir el formulari d'esdeveniments. 
Les organitzadores de la cursa seran la Judith Almazan i la Núria Cortada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Valoració de la reunió trimestral de seccions 
El dia 12 de març de 2018 es va realitzar la reunió trimestral de seccions per skype. El Marc 
Badia va ser el representant de la Secció de Lleida. Ens informa dels temes tractats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Valoració del seminari Tècnic "Síndrome Vestibular" 
La Marta Rodríguez i la Judith Almazán, les organitzadores de l'acte, valoren molt 
positivament el seminari. No hi ha cap aspecte a millorar. Valoració positiva respecte de 
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l'horari, el professor, l'assistència i l'opinió general dels col·legiats. 
Van assistir 18 col·legiats i va durar 4 hores.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
La Marta Rodríguez enviarà un escrit de l'acte i 
fotografies a la coordinadora de seccions del 
Col·legi. 

            

 
6. Renovació dels membres de la Secció 
S'informa que entre el dia 29 de març i el 5 d'abril, les persones interessades en continuar 
formant part de la Secció han d'enviar un correu electrònic a seccions@fisioterapeutes.cat  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7. Curs d'Espatlla cancel·lat 
S'informa que el Curs d'Espatlla que organitzava el CFC a Lleida coincidia amb les dates 
del Curs d'Espatlla que fa el Lluís Puig a la UdL i s'ha decidit suspendre'l. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

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

 
 

Data propera reunió 
Abril de 2018, dia a confirmar. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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