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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida).
Assistents:
Presidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:

Col.
Col.
Col.
Col.

1130
4188
2643
3396

Francesc Rubí Carnacea
Noemi Palacin
Silvia Solé
Col. 3927 Jara Tapiador
MªTeresa Ferré
Col.5856 Noemí Bravo
Col. 6491 Núria Cortada

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
12345-

Valoració DMF 2009.
Esmorzar Col·loqui.
Formació 2010.
Reestructuració de la Secció.
Precs i preguntes.

1- Valoració DMF 2009
-

Molt bé. Els objectius del dia de la Fisioteràpia que són divulgar la nostra
professió i donar a conèixer els fisioterapeutes estan més que assolits.
Els fisioterapeutes de Tàrrega van estar molt contents i participatius.

2- Esmorzar Col·loqui
-

Dates: febrer de 2010 (si pot ser cap a finals, un dissabte).
Tema: Fisioteràpia respiratòria.
Ponents: Elena Gimeno (contacte del Francesc Rubí) i Laia Cabau
(fisioterapeuta de Lleida especialitzada, contacte de la Jara Tapiador).

3- Formació 2010
-

ATM: Núria Cortada, Noemi Bravo i Noemi Palacin.
Massatge per a bebès: Silvia Solé i Jara Tapiador.
La resta de cursos ens veiem obligats a no dur-los a terme per falta de
recursos humans en la Secció de Lleida, actualment.

www.fisioterapeutes.cat/seccions
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4- Reestructuració de la Secció
-

La Teresa Ferré deixa la Secció per motius personals.
La Noemi Bravo assumirà la tasca de cocorrdinadora, de secretària i telèfon
secundari.
La Noemi Palacin assumirà la tasca de coordinadora i telèfon principal.
(Disponibilitat de trucades: migdies i tardes a partir de les 19 hores i
sobretot correu electrònic).

5- Precs i preguntes
- Observacions (pendent de consultar al Col·legi):
1- Tenim un dubte per al Departament de Formació: en el cas que ningú de la
Secció faci un curs determinat, qui és el responsable d’anar al curs com a
organitzador? (No tenim recursos humans disponibles).
2- Finalment no farem la caragolada, per falta de recursos.
3- No tenim notícies sobre el local, no sabem si han començat les obres. Restem
a l’espera de saber la situació actual.
4- Es comenta que a l’última revista (Noticiari, a l’apartat de Seccions
Territorials no ha sortit res dels 2 cursos que s’han fet recentment a Lleida
(Embenats Neuromusculars i Incontinència).
5- Es proposa tenir algú de la Junta de Govern de Barcelona més a prop o tenir
una persona contractada -encara que sigui puntualment- per establir un
vincle més directe amb el Col·legi, tal com tenen altres seccions, i així fer
menys feixuga la feina del coordinador i cocoordinador.
6- Es convoca la propera reunió per al dimarts 20 d’octubre a les 21 hores a
l’Axis.

VP President
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VP Secretari
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