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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta:       Hora d’inici: 21:00 Data: 30/12/2020 

 

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. Valoració Torronada Col·loqui on-line 
2. Valoració de la reunió trimestral de seccion de desembre de 2020 (online) 
 

 

1. Valoració Torronada Col·loqui on -line  

El dia 15 de desembre es va realitzar la primera Torronada col·loqui a les 21.00h a través de 
la plataforma zoom. Tot i no conectar-se tots els col·legiats i estudiants que estaven 
inscrits a l 'activitat va ser un èxit de participació. Pensem que avui en dia fer ponències i 
seminaris online és una bona opció per arribar a la gent, tant en temps de pandèmia com 
més endavant.  
Valoracíó positiva dels horaris,que es van respectar molt bé, del ponent/moderadora, del 
tema de la ponència i del sorteig online i en directe.  
Els membres de la secció que coordinaran l'acte seran el Jaume Siurana i la Diana 
Martorell.  
Aquest any com a novetat d'otganització s`ha començat a pagar als ponents i per aquest 
motiu no se'ls ha obsequiat amb un lot de torrons com cada any. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Ens agradaria saber quina és la remuneració dels 
ponents i condicions (si entren dietes, 
desplaçaments..., si cobren el mateix que fent un 
curs, si el preu és per hora o acte,...). Pensem que 
és important saber-ho per organitzar futures 
activitats i poder informar als diferents ponents.  

Coordinadora 
de seccions i 
Diana 
Martorell/Noemí 
Bravo 

      

 

2. Valoració de la reunió trimestral de seccions de desembre de 2020 (online) 

El Marc Badia va ser el representant de la secció de Lleida.  
Ens informa dels temes abordats a la reunió i el més destacable és: 
- Organització de la Jornada del CFC: aquest any es realitzarà online i el tema serà entorn 
l'aportació de la fisioteràpia a la pandèmia de la covid 19. Cada província està representada 
per un ponent i abordarà un tema. Lleida tractarà "la fisioteràpia en residències". 
 
- Aprovació de nou material informàtic per les seccions. Ja està aprovada la compra de 
nous ordinadors per les seccions.  
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina 2 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 Tenint en compte que anteriorment ja vam avisar 
que no havíem conseguit cap ponent pel DIFT ens 
agradaria saber si : 
- El tema de "fisioteràpia a les residències" està 
tancat i aprovat o solament és una suggerència. 
- Heu buscat vosaltres el ponent o l'hem de buscar 
nosaltres ara que ja sabem el tema? 
- Es remunerarà econòmicament al ponent? 
 
 

Responsable 
de l'acte i Diana 
Martorell/Noemí 
Bravo 

El més aviat 
possible 
 

 

3.       

  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

4.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

5.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

6.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

7.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

8.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

9.       

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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10. 

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 dia 28 de Gener a les 21,00h 

Coordinador  VP Sotscoordinador 
Diana Martorell Noemí Bravo 
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