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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 30/03/2021 

Assistents: 

Coordinadora  Diana Martorell Sotscoordinadora  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés 

Convidats Clara Bergé 

Ordre del dia 

1. Jornades i reunió anual de seccions.
2. Projecte de promoció de la Salut a les Escoles.

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

El dia 10 d'abril es realitzaran les jornades online i les encarregades de la seva organització 
i coordinació seran la Noemí Bravo i la Julia Solaní. 
La Jornada serà al matí i les ponències estaran enregistrades, però al finalitzar tots els 
ponents es connectaran per fer una mica de col·loqui i respondre preguntes. 
A l'inici es farà la reunió anual per a tots els col·legiats, la qual consistirà en un breu 
resum d'allò que la Secció ha pogut fer durant l'any 2020, com s'ha adaptat a la nova 
situació actual a causa de la pandèmia i de les activitats previstes per a aquest 2021. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Saber si la jornada està remunerada per als 
ponents o no i si fos així, saber la quantitat, ja que 
molts ens ho pregunten abans de col·laborar. Si no 
fos remunerat pensem que se'ls hauria d'enviar un 
regal com a agraïment. 

Saber si la jornada s'enregistrarà i quedarà penjada 
al web del CFC per a consulta de col·legiats que no 
es puguin connectar aquell dia. 

Coordinadora 
de seccions i 
Noemí Bravo 

2. Reunió anual de seccions

Tenint en compte que l'any passat es van anul·lar tots els cursos, ponències, etc. creiem 
que no seria necessari fer la reunió anual de seccions juntament amb la matinal 
(anteriorment Esmorzar-Col·loqui).   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber si és necessari o no. Coordinadora 
de 
seccions/Noemí 
Bravo 

El més aviat 
possible 

http://www.fisioterapeutes.cat/


ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

www.fisioterapeutes.cat 

3. Projecte de promoció de la Salut a les Escoles

La Clara Bergé assisteix a l'inici de la reunió per informar-nos sobre l'estat del projecte 
de promoció de la Salut a les escoles.
S'ha canviat el format de presentació i els continguts. El format actual té en compte 
la paritat i la igualtat i els continguts no es basen només en higiene postural sinó que li
donen molta importància al moviment i a l'activitat física.  
S'oferirà una formació desde el CFC per unificar els criteris de com exposar la
presentació i dur a terme els tallers, i tots aquells col·legiats que la rebin formaran part
d'una borsa de treball per cobrir la demanda de les escoles.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

Abril, a les 21.00 h; data a confirmar.

Coordinador  
Diana Martorell 

VP Sotscoordinador 
Noemí Bravo 
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