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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 05/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 28/05/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

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

Convidats               
 

Ordre del dia 
1. Cursos 2018. 
2. Xerrada a la UdL sobre el CFC i la Secció de Lleida. 
3. Reunió trimestral de seccions a Girona. 
4. Nou seminari: Avaluació i utilització de productes de suport per a la facilitació de la 
mobilitat i el desplaçament de persones grans amb diferents nivells de necessitats de 
suport (de la sedestació a la marxa). 
5. Cursa "Trail Lo Búnquer 2018".  
6. I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go. 

 
1. Cursos 2018 
El proper curs programat a Lleida és el d'EI, el 2 i 3 de juny. Tenint en compte que l'any 
passat es van anul·lar gairebé tots els cursos a Lleida per falta de quòrum, es decideix 
oferir-lo gratuït per s tots els col·legiats i, en tot cas, si no s'esgotessin les places, als 
estudiants de grau. El coordinador del curs serà el Marc Badia. 
A més, aquest any també s'oferirà gratuïtament el Curs de Neurodinàmia com a celebració 
del desè aniversari de la creació de les seccions territorials. 

 
2. Xerrada a la UdL sobre el CFC i la Secció de Lleida 
Com cada any s'organitza una xerrada informativa sobre el CFC i el funcioonament de la 
Secció de Lleida als estudiants de grau de la UdL.  
Aquest any la representat de la Secció serà la Judith Almazan. 
Es realitzarà el dia 1 de juny a les 12.00 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
       

 
      

 
3. Reunió trimestral de seccions a Girona  
Es realitzarà el 20 de juny a Girona i el representant de la Secció de Lleida serà el Marc 
Badia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Nou seminari: Avaluació i utilització de productes de suport per a la facilitació de la 
mobilitat i el desplaçament de persones grans amb diferents nivells de necessitats de 
suport (de la sedestació a la marxa) 
Es proposa des del CFC oferir aquest nou seminari de 4h el dia 23 de novembre. 
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Es parla i creiem que seria millor fer-lo en dissabte per la disponibilitat dels col·legiats, 
però si no és possible per al ponent estem d'acord en la data. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de confirmar-ho. Coordinadora 

de seccions i 
Noemí Bravo 

Durant aquest 
trimestre 

 
5. Cursa "Trail Lo Búnquer 2018" 
Ja estan fets tots els tràmits respecte de l'organització. Finalment les coordinadores de la 
cursa seran l'Eva Sorribes i la Núria Cortada. De moment no disposem d'estudiants 
voluntaris.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de saber si comptem amb l'ajuda 
d'algun estudiant de grau. 

Núria Cortada 
i coordinador 
de curses del 
CFC 

Al més aviat 
possible 

 
6. I Cursa i Caminada Solidària Stargardt Go   
Ja estan realitzats tots els tràmits respecte de l'oprganització.  
Es realitza a Agramunt el dia 17 de juny. 
Les coordinadores del servei seran l'Eva Sorribes i la Diana Martorell.  
De moment encara no tenim constància de poder comptar amb la participació de cap 
estudiant. Pensem que hauríem de detectar el problema del perquè últimament els 
estudiants no participen amb el CFC i buscar solucions al respecte. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de saber si comptarem amb 
l'ajuda d'estudiants de grau.  

Diana Martorell i 
coordinador de 
curses del CFC 

Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 
Data propera reunió 

Dimarts, 26 de juny de 2018. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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