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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 20:00 Data: 29/07/2020 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés 

Convidats 

Ordre del dia 

1. Reunió trimestral de seccions.
2. DIFT 2020 a Lleida

1. Reunió trimestral de seccions

El passat 23 de Juliol es va realitzar la reunió trimestral de seccions en línia i com a membre de la 
secció de Lleida va participar el Raul Aran.
El Raul ens informa sobre els temes parlats:
- el dia 07/11 s'organitzarà una jornada sobre la Covid-19 i es demana que des de cada secció es 
presenti algun ponent especialitzat en el tema. Des de Lleida es proposa a la Davinia Curià i l'Aida, 
dos referents en fisioteràpia respiratòria. La jornada acabarà amb una ponència sobre les 
conseqüències derivades de no haver fet tractament de fisioteràpia durant la pandèmia.
- L'assemblea i la jornada es realitzaran juntes, encara no se sap si presencialment o en línia.
- Totes les activitats del CFC programades es realitzaran en línia exceptuant el Dift, que és 
important que sigui presencial i que la seva temàtica sigui la fisioteràpia oncològica.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

2. DIFT 2021 a Lleida

Dia i lloc: dia 26 de setembre de 2020 a Balaguer
Hora: de 9 a 14 h aproximadament.
Activitat: Cursa d'orientació competitiva per equips (formats per grups de 2 a 5 persones). La 
cursa serà a peu. L'activitat té una durada aproximada de 3 hores. A cada balisa hi haurà consells 
o pautes sobre la fisioteràpia oncològica. Ens agradaria que la comissió d'oncologia del CFC ens 
aconsellés de què podríem posar.
Empresa organitzadora: Drac actiu (tel. 629213263 / 660750531). El recorregut i lloc de sortida i 
arribada s'hauria de parlar amb l'organització. Vam enviar les dades de l'empresa i el pressupost 
fa temps.
Inscripcions dels participants: La inscripció hauria de ser en línia, com l'any passat, a través de la 
web del CFC. A l'inici entrega de dorsal i bossa de marxandatge (tot el que pugui aportar el CFC 
com samarreta, boli, mascareta, díptic informatiu sobre fisioteràpia i especialitats, sobretot de la 
fisioteràpia oncològica, aigua i poma). L'associació contra el càncer també proporcionarà alguna 
cosa a les bosses però encara no sabem el què.
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El preu de la inscripció serà de 3 euros, que després donarem a l'associació. Aquest any el Dift té 
com a objectiu parlar sobre la fisioteràpia oncològica, així que pensem que està bé col·laborar 
amb aquesta associació i fer un petit homenatge a Pau Donés.
Premis: com vam dir volem obsequiar a tots els participants dels equips guanyadors amb vals 
descompte en tractaments a qualsevol centre de la província de Lleida, a escollir per la persona.
1r premi: tractament gratuït
2n premi: 50% de descompte
3r premi: 25% de descompte
Vermut musical final: La Diana enviarà un pressupost d'un grup musical. Respecte a l'aperitiu 
pensem que podríeu demanar pressupost a aquest dos llocs i triar després:

- Pastisseria Graells de Balaguer. Tel.: 973445294
- Les Roquetes (restaurant de Balaguer). Tel.: 973445174
Tant en un lloc com l'altre també lloguen taules i cadires per si us interessa.

Horari proposat:
9,00: inscripcions d'última hora
9,30: entrega de dorsals i bossa als participants 
10 - 13.00 h: cursa d'orientació
13 - 14: entrega de premis i vermut musical.

Material necessari:
- Carpa, 3 taules plegables grans per la inscripció, entrega de dorsals i després pel vermut.
- Menjar: coques de recapte, begudes, patates, olives (s'haurien de valorar les mesures anticovid, 
a veure com ho poden organitzar)
- Cadires. 20 cadires aprox. per si algú ho necessita.
- Panels informatius, plòters de fisioteràpia i especialitats.

Difusió: S'haurien de fer cartells de difusió tan aviat com sigui possible per penjar-los i una imatge 
per passar-la per les xarxes socials.
En principi assistirem tots els membres de la secció per organitzar i dinamitzar l'esdeveniment.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestionar els permisos amb l'Ajuntament de 
Balaguer (demanar el recorregut a l'empresa "Drac 
actiu" 

Gestionar l'ambulància i/o serveis sanitaris 

Trucar a la empresa Drac actiu per acceptar el 
pressupost presentat i parlar sobre el recorregut, 
punt d'inici i punt final de l'activitat. 

Trucar per demanar pressupostos pel vermut pica-
pica als dos llocs proposar i escollir 

 Valorar el pressupost del grup musical i donar-nos 

Coordinadora 
de seccions 

El més aviat 
possible 
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l'ok si s'escau per poder tancar la data amb ells 

Obrir les inscripcions i preparar cartells per fer 
difusió. Creiem que la difusió és el més important 
ara mateix. 

Contactar amb la comissió oncològica del CFC per 
demanar consell i ajuda per la info que anirem 
penjant a les diferents balisses. 

Noemí Bravo El més aviat 
possible. 
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Tasques a realitzar 
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Tasques a realitzar 
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Tasques a realitzar 
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Tasques a realitzar 
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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 

Dijous 3 de Setembre, hora a concretar, presencial. 

Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 
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