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Dia 21 de desembre de 2010
Convocada a les 21.00 hores a la seu de la Secció Territorial de Lleida.
Assistents:
Coordinadora:
Cocoordinadora:

Col.4188 Noemí Palacín
Col. 5856 Noemi Bravo

Vocals:

Col. 7234 Núria Iglesias
Col. 2643 Silvia Solé
Col. 6491 Núria Cortada

Col. 7156 Carol Naudí
Col. Judith Almazán

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1- Valoració de la Jornada organitzada pel Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya del 26 de novembre a Barcelona i del Sopar Col·loqui.
2- Valoració de la reunió anual i la inauguració del local de la seu de Lleida.
3- Valoració de la “Cursa de la Seu Vella”.
4-Preparació del “Curs de moviment normal. Introducció al mètode Bobath”.
5- Esmorzar Col·loqui.
6- Reunió trimestral a Barcelona.
7- Precs i preguntes.

1- Valoració de la Jornada organitzada pel Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya del 26 de novembre a Barcelona i del Sopar Col·loqui
La Noemí Palacín i la Noemí Bravo, els membres de la Secció que van assistir als
actes, expliquen com es van desenvolupar les activitats i la seva experiència de
moderar una taula.
Animen els altres membres a assistir-hi en properes jornades, ja que Lleida va ser
la província amb menys representació.
Valoren molt positivament la disposició de les càmeres a la Jornada, ja que
tothom, independentment del lloc on estigués, va poder aprendre de la part
pràctica que van mostrar els diferents professionals convidats.
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2- Valoració de la reunió anual i la inauguració del local de la seu de Lleida
Assistència:
-

7 col·legiats

-

6 membres de la Secció de Lleida

-

Autoritats de Lleida: - El regidor de Joventut de l’Ajuntament de Lleida.
- El coordinador de l’EUC de Lleida.
- Representants de la Facultat d’Infermeria de Lleida.

-

Representants del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

Difusió: Hi assisteix els diari “La Manyana” i “El Segre”.
Aspectes a millorar:
-

Va haver-hi massa temps d’espera entre la reunió anual i el començament de
la inauguració, tot i que vam iniciar la reunió més tard per intentar dissimular
l’error.

-

Tothom pensava que la inauguració començava a les 11.00 h i en realitat va
començarà les 12.00 h, ja que la programació va canviar a última hora i el
canvi es va penjar molt tard a la web. Cap col·legiat se n’havia assabentat.
Vam rebre vàries queixes de col·legiats i alguns d'ells van marxar.

3- Valoració de la “Cursa de la Seu Vella”
Assistents: Les dues representants de la Secció que hi van assistir són la Núria Iglesias i
la Núria Cortada. A més, hi van col·laborar 4 voluntaris.
Utilització del servei: Aproximadament van gaudir del servei de Fisioteràpia 20 adults i
uns 7 nens petits.
Aspectes a millorar:
-

No hi havia envelat, van haver d’utilitzar el dels bombers.

-

Pels micròfons no van dir que el servei era gratuït i pensem que això va
provocar menys afluència de gent.

-

L’organització no va guardar samarretes per als fisioterapeutes participants.
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Difusió: No va assistir-hi cap mitjà de comunicació.

4- Preparació del “Curs de moviment normal. Introducció al mètode Bobath”
Les coordinadores d’aquest curs seran la Núria Cortada i la Noemí Bravo, les quals
també faran el curs.
La Carol Naudí contactarà amb un dels seus pacients perquè col·labori, el diumenge, al
curs.

5- Esmorzar Col·loqui
La data és el 29 de gener.
Respecte de la temàtica de la jornada, en principi volíem donar a conèixer el diferent
treball d’una fisioterapeuta i d’una ginecòloga respecte de la incontinència urinària. La
Dra. Calvo però, no pot col·laborar amb nosaltres per incompatibilitat de dates. De totes
maneres està disposada a ajudar-nos en una altra ocasió.
Finalment les ponències seran a càrrec de dues fisioterapeutes (Dolors Gómez i Judith
García) i potser també d’un membre de la Comissió d’Obugi del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya.
Hi assistirem tots els membres de la Secció de Lleida.
El programa que seguirem serà el següent:
09.30 h:Inauguració de l'acte.
09.45 h: Ponència "Incontinència Urinària. La patologia silenciosa", a càrrec de Dolors
Gómez
i
Judit
García.
10.45
h:
Debat
amb
els
assistents.
11.15
h:
Cloenda
de
l'acte.
11.30 h: Esmorzar per als assistents.
Es llogaran cadires per a la jornada.
La moderadora de l’acte serà la Carol Naudí.

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.

7- Precs i preguntes
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La propera reunió serà el 29 de gener del 2011 a la seu.

VP Coordinadora
Noemí Palacín

VP Cocoordinadora
Noemí Bravo

