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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 04/2019 Hora d’inici: 20.00 h Data: 30/04/2019 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Eva Sorribes 

 Marta Rodríguez  Marc Badia  Oriol Martínez 

Convidats               
 

Ordre del dia 

    1. Valoració de la marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs 2019. 
2. Reunió estudiants 4t UdL. 
3. Formació 2019.  
4. II Marxa nòrdica 2019.  
5. Esmorzar Col·loqui 19 i reunió anual de la Secció.  

 

1. Valoració de la marxa cicloturista de la Clàssica dels Murs 2019 

El dia 27 d'abril es va realitzar la marxa cicloturista i l'Oriol Martínez i la Marta Rodríguez de 
la Paz van ser els encarregats de coordinar el servei de Fisioteràpia a l'arribada. 
Van comptar amb el treball de dos fisioterapeutes col·legiats. La valoració general va ser 
molt positiva.  

 

2.  Reunió estudiants 4t UdL   

Ens informen que la reunió amb els alumnes de 4t de la UdL per tal d'explicar-los què és el 
CFC, la Secció territorial de Lleida i les seves funcions, es realitzarà el dia 24 de maig. 
L'Oriol Martínez serà el representant de la Secció de Lleida a aquesta reunió. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de saber l'hora de la 
reunió. 

Oriol Martínez i 
coordinadora de 
seccions 
 

      

 

3.  Formació 2019  

El ST que teníem programat per al dia 27 d'abril es va anul·lar per falta d'incripcions. 
Actualment en tenim un altre de pendent, es de diagnòstic lumbar, que s'ha de 
reprogramar. Des de la Secció pensem que és millor realitzar-lo a finals de setembre, 
perquè no ens coincideixi amb el DiFT.    

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Restem a l'espera de concretar nova data 
per al ST de patologia lumbar.  
 

Diana Martorell i 
coordinadora de 
seccions 

 Durant aquest 
trimestre 

 

4. II Marxa Nòrdica 2019 

El proper dia 1 de juny realitzarem la II Marxa Nòrdica 2019 a Sant Llorenç de Montgai, 
repetirem la ruta de l'any passat. 
En aquesta edició destinarem les diners al repte Stargardt go (malalties minoritèries de 
retina). 
L'organització respecte de l'horari, la ruta, els obsequis i l'esmorzar a l'arribada serà la 
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mateixa que en l'edició passada.   
Els membres de la Secció responsables de la coordinació de l'esdeveniment seran la Judith 
Almazán i la Noemí Bravo. 
El monitor d'aquest any per introduirnos en la marxa nòrdica, explicar-nos els seus 
beneficis i acompanyar-nos durant el trajecte serà el Carles Tersa.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Tenir en compte que l'any passat ens 
vam quedar curts de coques de 
recapte, coques dolces i begudes. 
 
Ens han confirmat que al CFC hi ha 
pals de marxa nòrdica i que ens 
deixaran uns quants per a l'activitat. 
 
Preparar els obsequis dels 
participants: poma, aigua, samarretes 
del CFC (les bàsiques blanques i 
negres del Col·legi si pot ser), 
tapaboques i bolígrafs. 
 
Restem a l'espera d'acabar de 
concretar l'speaker i els envelats, que 
creiem indispensables per organitzar la 
marxa. 
  

Judith Almazán/ Noemí 
Bravo  i coordinadora de 
seccions 

El més aviat 
possible 

 

5. Esmorzar col·loqui 2019 i reunió anual de la Secció  

La Núria Cortada i l'Eva Sorribes seran les representants de la Secció a la reunió anual, 
explicaran el passat any i parlaran sobre les activitats programades i pressupostos 
d'aquest any.   
Finalment l'esmorzar es realitzarà el dia 29 de maig i la temàtica serà sobre la Fisioteràpia 
aquàtica.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Fer difusió de l'activitat. Eva Sorribes i Núria 
Cortada i coordinadora de 
seccions 

  

 

Aprovació de l’acta 

S'aprova l'acta anterior. 

 

Data propera reunió 

29 de maig de 2019.  

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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