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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: Hora d’inici: 21.00 h Data: 31/05/2021 

Assistents: 

Coordinadora  Diana Martorell Sotscoordinadora  Noemí Bravo 

 Júlia Solani  Jaume Siurana  Marc Badia 

 Eva Sorribes  Eric Ropero  Raúl Arán 

 Sònia Barnés 

Convidats Ramon Aiguadé 

Ordre del dia 

1. Valoració de la reunió trimestral de seccions.
2. Valoració de la xerrada informativa de les seccions a la UdL.
3. DiFT 2021.
4. 
5. 
6.

1. Valoració de la reunió trimestral de seccions

El passat 2 de juny, el Jaume Siurana va assistir a la reunió trimestral de seccions que es 
va realitzar online. 
Informa a la resta de membres dels temes parlats i en destaca dos principals: 
- Per al DiFT s'ha d'organitzar una activitat de promoció de l'exercici físic (ex.: 
caminada, cursa...) i una activitat divulgativa de la fisioteràpia. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

2. Valoració de la xerrada informativa de les seccions a la UdL
El passat 8 de juny es va realitzar, com cada any, la xerrada informativa del 
funcionament del CFC i les seccions territorials als alumnes del grau de fisioteràpia de la 
UdL. Aquest any el representant de la Secció serà l'Eric Ropero. 
Informa als membres de la Secció que tot va anar molt bé.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

3. DiFT 2021

El DIFT aquest any es realitzarà a Balaguer el dia 16 d'octubre de 2021. 
La idea és organitzar una cursa d'orientació competitiva solidària per equips (formats per 
grups de 2 a 5 persones), en benefici de l'Estel, una associoació ocupacional de Balaguer. 
La cursa serà a peu. 
A cada balissa de la cursa haurà un consell de fisioteràpia per tal de donar a conéixer els 
diferents àmbiuts d'actuació de la nostra feina.  
Pensem que al principi de la cursa s'hauria d'obsequiar a cada participant amb una bossa 
amb aigua, una poma, algun objecte de marxandatge (exemples: boli, mascareta, buf, 
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samarreta, etc),. algun producte que obsequiarà l'Estel dels tallers ocupacional (potet 
de mel) i informació sobre la fisioteràpia. S'ha de parlar amb l'empresa organitzadora 
si també s'hauria d'adjuntar aquí el dorsal o com es faria. 
Al final de la cursa, com és competitiva, pensem que els premis haurien de ser: 
- Un trofeu en forma de mà, per exemple, per al primer, segon i tercer equip i tiquets de 
descompte en sessions de fisioteràpia, perquè sigui la pròpia persona qui pugui escollir el 
centre on es vulgui tractar. Els primers premis, per exemple, podrien ser un descompte 
del 100%, els segons d'un 75% i els tercers d'un 25%; o fixar una quantitat. 
Per concloure l'activitat hem pensat fer un vermut musical "anti-COVID19", és a dir, en 
kits individuals (una ampolleta de vermut o refresc i alguna coseta per picar preparat per 
alguna empresa de Balaguer, ja sigui dolç o salat), amenitzat per un grup de música 
local i amb uns inflables per als nens i així pomoure les activitats en família.  
Com s'ha especificat anteriorment igual que a les edicions anteriors volem col·laborar 
solidàriament amb alguna entitat i com que la celebració és a Balaguer hem 
pensat contactar amb l'Estel, una associació de Balaguer. Nosaltres cobraríem un 
tant per inscripció als participants i els diners recaptats els donaríem a l'associació i 
ells ens ajudarien a fer-nos ressò de l'activitat al poble i voltants.  

Pensem que al ser una activitat solidària, les inscripcions haurien de fer-se online a través 
del web i que el donatiu es pugui escollir entre aquestes opcions: 3€/5€/10€/ i altres.  

Publicitat: 
Creiem que ja hauríem de començar a fer ressò de l'activitat i que podríem utilitzar els 
següents mitjans de comunicació: 
- Revistes "El Groc" i "Sió" 
- Diari el Segre 
- La ràdio 
- A través del web  
- Elaborar un pòster o flyers per poder repartir 

Horari proposat: 
9.00 h: inscripcions d'última hora  
9.30 h: entrega de dorsals i bossa als participants 
10.00 h - 12.00 h: cursa d'orientació 
12.00 h - 12.30 h: entrega de premis 
12.00 h - 13.00 h: vermut musical i inflables de nens 

Material necessari: 
- Envelat, 4 taules, cadires (40unitats aprox.), bosses amb marxandatge 
- Menjar: coques de recapte, begudes, patates, olives (s'haurien de valorar les 
mesures anti-COVID, a veure com ho poden organitzar). 
- Inflables per als nens 
- Equip de so 
- Premis: trofeus i tiquets de descompte 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Parlar amb totes les empreses col·laboradores 
(càtering, premis...) i preparar la publicitat i obrir les 
inscripcions. 

Coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible. 
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Aprovació de l’acta 

S'aprova per unanimitat l'acta anterior. 

Data propera reunió 

28 de juliol  a les 21.00 h.

Coordinadora
Diana Martorell 

VP Sotscoordinadora
Noemí Bravo 
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