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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 28/04/2021 

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. Valoració de la Jornada Territorial de Lleida i reunió anual de seccions.
2. Valoració i inici del projecte de promoció de la salut a les escoles.
3. Nit de la Fisioteràpia.
4. Assemblea anual.
5. Jornada esportiva online.

1. Valoració de la Jornada Territorial de Lleida "Fisioteràpia i tecnologia, el futur ja és aquí"
i reunió anual de seccions

El dia 10 d'abril es va realitzar la reunió anual de la Secció i la jornada online "Fisioteràpia i
tecnologia, el futur ja és aquí", com a alternativa a l'Esmorzar-Col·loqui que s'organitza
cada any. Les encarregades de la seva organització i coordinació van ser la Júlia Solaní i
la Noemí Bravo. 
La valoració general és positiva, pensem que de cara a jornades futures es poden fer de la 
següent manera: 
- Com aquesta vegada, enregistrar la introducció i les ponències i, al final, establir
connexió en directe amb els ponents per poder fer preguntes i una mica de col·loqui o...
- Enregistrar les pònencies però connectar amb cada ponent després de la seva
presentació perquè els col·legiats no hagin d'esperar tota la jornada per fer les
preguntes als professionals que els interessin.
Finalment s'hivan inscriure uns 100 i escaig col·legiats, així que pensem que va ser un
èxit si ho comparem amb edicions passades dels esmorzars col·loquis.
Aspectes a tenir en compte: algun membre de la secció pensa que hi va haver
massa xerrades en castellà i respecte a la temàtica escollida la meitat pensa que va ser
molt densa i l'altra que va ser atractiva i interessant. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Tenim pendent enviat fotografies i resum de 
la jormada.

Noemí Bravo Aquesta setmana 

2. Valoració i inici del projecte de promoció de la salut a les escoles

El passat abril es va fer el primer contacte amb una escola de Lleida.
Hi van assistir la Clara Bergé i la Sònia com a representants de la Junta i de la Secció
de Lleida del CFC, respectivament, i van realitzar la nova presentació als alumnes de 3r i
4t de primària. 
La Sonia Barnés comparteix amb la resta dels membres la seva experiència i diu que
els nens van ser molt participatius i que el contingut i format de la presentació és 
dinàmic, didàctic i entretingut al mateix temps.  
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Durant aquest any es posarà en marxa la formació dels col·legiats per poder 
oferir aquestes xerrades de promoció de la salut a les escoles de Lleida.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

3. Nit de la Fisioteràpia

Parlem entre nosaltres sobre si algú podrà assistir a la Nit de la Fisioteràpia com a
representant de la Secció, però tenim el dubte sobre la data final de l'esdeveniment, ja que
va haver-hi un canvi.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Confirmació si la datat de l'activitat és el 14 de maig. Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible. 

4. Assemblea anual

El proper 4 de juny es realitzarà l'assemblea anual. El dia 30 d'abril es reuneixen els 
coordinadors de cada secció per informar-se de com s'ha d'organitzar l'acte. La Diana 
Martorell assistirà a aquesta reunió com a coordinadora de Lleida.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5. Jornada esportiva online
Desde el CFC es va organitzar una jornada esportiva online i hi van assistir l'Èric Ropero
i el Jaume Siurana. Comenten que hi va haver un seguit de problemes tècnics i que no
van avisar als col·legiats fins molta estona deprés.
Pensem que, evidentment, els problemes tècnics poden aparèixer, però es podria avisar
als col·legiats en tot moment del que està passant i no deixar-los esperant sense 
cap explicació, atès que dona molt mala imatge; tot i que nosaltres som conscients de
l'esforç que implica organitzar els esdeveniments online, etc.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Maig a les 21.00 h; data a confirmar.

Coordinadora
Diana Martorell 

VP Sotscoordinadora
Noemí Bravo 
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