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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida). 
 

Assistents: 
  
Coordinadora:  Col. 4188 Noemí Palacín 
Cocoordinadora:  Col. 5856 Noemi Bravo   
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col. 6491 Núria Cortada 
  Col. 6399 Judith Almazán  Col. 7156 Carol Naudí 
  Col. 7234 Núria Iglesias  
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
     1- Valoració del “Dia nacional del dany cerebral sobrevingut”. 

2- Presentació de la Judith Almazán, nou membre de la Secció i l’informem del 
seu funcionament. 
3- Informació sobre la xerrada informativa del Màster d’Acupuntura que es 
realitzarà a Lleida. 
4- Cursa “Pujada de la Seu Vella”. 
5- Reunió anual i inauguració de la seu de la Secció. 
6- Reunió trimestral a Barcelona. 
7- Conferències trimestrals dirigides a la ciutadania. 
8- Precs i preguntes. 
 

 
1- Valoració “Dia nacional del dany cerebral sobrevingut” 
L’Associació ASPID ens va convidar a l’acte commemoratiu juntament amb l’Institut 
Guttman. 
 
En representació de la Secció Territorial de Lleida va assistir-hi la Noemí Bravo. 
 
S’informa a la resta de membres de la Secció que s’ha creat un grup de persones que han 
sofert aquesta lesió, que es reuneixen a ASPID amb l’objectiu principal de sensibilitzar la 
població i facilitar la seva reinserció social i laboral.  
 
S’agafa material informatiu per a la seu de la Secció.  

 
2- Presentació de la Judith Almazán, nou membre de la Secció i l’informem del seu 
funcionament  
S’incorpora a la Secció la Judith Almazán. 
La coordinadora i la cocoordinadora de la Secció li expliquen el funcionament de la 
Secció. Es reparteixen fotocòpies amb les funcions que té cadascuna dins de la Secció. 

A causa de la situació actual de la Secció (la recent maternitat d’un membre i la nova 
incorporació) es decideix tornar a repartir les tasques. S’informa que cada membre de la 
Secció disposarà d’un membre de referència a la Junta de Govern, el qual dependrà de la 
funció de cadascú. 



Acta Secció Territorial de Lleida Núm. 09/10

 DATA: 24-11-10 Pàgina 2 de 4 

 

www.fisioterapeutes.cat/seccions         lleida@fisioterapeutes.cat 
 

 

Les tasques de cada una de nosaltres i la persona del Col·legi de referència seran les 
següents: 

                                                     Funció                       Persona de referència 

- Noemí Bravo                       Secretaria                           David Tribaldos 

- Noemí Palacín                      Formació                            Roser Alfonso 

- Núria Cortada                    Activitats lúdiques                David Tribaldos 

- Núria Iglesias                     Activitats lúdiques                David Tribaldos 

- Carol Naudí                        Comunicació                        Sílvia Quiñonero/ 

                                                                                           Lluís Jarabo 

- Sílvia Solé                   Relacions sociopolítiques             David Tribaldos 

- Judith Almazán            Relacions sociopolítiques            David Tribaldos 

També es tornen a repartir les persones responsables de relacionar-se amb cadascuna de 
les comissions del Col·legi: 

- Noemí Palacín: Extremitat Superior / Onco-hematologia 

- Noemí Bravo: F. Respiratòria / Obugi 

- Núria Cortada: Acupuntura / Hipoteràpia 

- Núria Iglesias: Teràpia Manual / Geriatria 

- Judith Almazán: Aparell locomotor / Pediatria 

- Carol: Veterinària / Parkinson i trastorns del moviment 

Creiem que s’hauria de tornar a avisar el Diego perquè enviï les actes de les comissions 
del Col·legi a la persona de la Secció que li correspon llegir-les. 

 
3- Informació sobre la xerrada informativa del Màster d’Acupuntura que es 
realitzarà a Lleida 
Data de la xerrada: 24 de novembre del 2010 

Membres que hi assisteixen en representació del Col·legi: Noemí Palacín i Noemí Bravo. 

Es dóna l’adreça electrònica de la Secció per rebre la informació del màster.  
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4- Cursa “Pujada de la Seu Vella” 
La Núria Iglesias i la Núria Cortada expliquen que està tot preparat. 

Assistents: 2 membres de la Secció (les Núries) i 4 voluntaris. 

Aquest any, com a novetat, es farà algun embenat neuromuscular per donar a conèixer 
una de les tècniques fisioterapèutiques actuals. 

 
5- Reunió anual i inauguració de la seu de la Secció 
S’avança l’hora de la reunió. 

El programa serà el següent: 

10.00 h: 1a convocatòria 

10.30 h: 2a convocatòria 

11.00 h: Inauguració de la seu (xerrada de la Teresa Greoles) i pica-pica. 

Hi assistirem tots els membres de la Secció, a excepció de la Sílvia Solé, que no ha 
confirmat la seva assistència.  

La Noemí Palacín i la Noemí Bravo han realitzat el PPT de la presentació i la Núria Iglesias 
l’exposarà. 

 
6- Reunió trimestral a Barcelona 
La propera reunió trimestral de les seccions se celebrarà el dia 18 de gener de 2011. 

Com a membres de la Secció hi assistiran la Noemí Palacín i la Judith Almazán. 

Tenim pendent la preparació dels punts que ens agradaria parlar a la reunió 

 
7- Conferències trimestrals dirigides a la ciutadania 
En principi, i depenent de l’acceptació de la ciutadania,farem una conferència trimestral. 

1a conferència: 

Ponent: Núria Cortada 

Data: Març 

Tema: Mobilització de malalts al domicili 

Dubtes: S’ha de realitzar entre setmana o es pot fer dissabte? La data i l’hora, 
depenen de la ponent? 

Podrem disposar d’una grua per poder explicar el seu funcionament? 
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Durada de la conferència?  

 

2a conferència: 

Ponent: Noemí Bravo 

Data: Maig 

Tema: Massatge infantil 

 

3a conferència: 

Ponent: Núria Iglesias 

??? 

 
8- Precs i preguntes 

- Acordem que la moderadora de l’Esmorzar col·loqui serà la Carol Naudí. 

- S’informa que la Noemí Palacín i la Noemí Bravo assistiran a la jornada del Col·legi 
del dia 26 de novembre i es quedaran al Sopar Col·loqui. 

- La propera reunió serà el 21 de desembre del 2010 a la seu. 

 
VP Coordinadora      VP Cocoordinadora 
 Noemí Palacín                                                              Noemí Bravo 
 
 


