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Convocada a les 21.00 hores a la seu de la Secció Territorial de Lleida
Assistents:
Coordinadora:
Cocoordinadora:
Vocals:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

4188
5856
2643
6399
7234

Noemí Palacín
Noemi Bravo
Silvia Solé
Judith Almazán
Núria Iglesias

Col. 6491 Núria Cortada
Col. 7156 Carol Naudí

La reunió s’inicia a les 12.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1- Valoració de l'Esmorzar Col·loqui.
2- Valoració del Curs de Bobath.
3- Informació dels temes tractats a la reunió de Barcelona.
4- Preparació del curs - taller Fisioteràpia respiratòria en pediatria.
5- Conferències trimestrals dirigides a la ciutadania.
6- Precs i preguntes.
1- Valoració de l’Esmorzar Col·loqui
Ponents: Valoració molt positiva, encara que va haver-hi col·legiats que ens van
aconsellar que en properes ponències parlem una mica més de la trajectòria
professional dels ponents.
Assistència: Van haver-hi 35 col·legiats inscrits, entre els quals estàvem els 6
membres de la Secció.
Aspectes a millorar:
• Condicionar adequadament la temperatura del local abans de realitzar la
jornada. Pensem que la solució és encendre la calefacció la nit abans.
• Proposar una part pràctica relacionada amb les ponències. Ho tindrem en
compte per al pròxim esdeveniment.
• Pensem que l’aforament aproximat del local és de 50 persones. Disposem
de dues propostes per als propers “esmorzars col·loqui”:
- Proposar un tema tan específic con ha estat la incontinència urinària i
així comptar amb la participació aproximada d’unes 50 persones, que
són les que caben al local.
- Realitzar l’activitat de l’Esmorzar Col·loqui en altres sales més grans
(la de l’HUAV, per exemple) per poder obrir aquesta iniciativa a altres
col·legis professionals sanitaris, atès que el nostre objectiu és que els
altres coneguin les nostres funcions i el nostre treball. Si a la Junta li
sembla bé, nosaltres som més partidàries d’aquesta idea. Esperarem
la seva opinió.
2- Valoració del Curs de Bobath
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Assistència:
-

Onze col·legiats, entre ells dos membres de la Secció que van ajudar
en l’organització del curs i també el van realitzar. Va faltar una
col·legiada inscrita.

Aspectes a millorar:
-

La neteja del local.

-

El curs va començar amb retràs perquè el material no estava preparat.

En general la valoració del curs per part de l’alumnat va ser molt positiva.
3- Informació dels temes tractats a la reunió de Barcelona
La Noemí Palacín i la Judith Almazán ens informen dels temes que es van tractar a
la reunió trimestral de les seccions realitzada a Barcelona.
Els canvis a destacar són:
-

La nova coordinadora de la Junta de les seccions serà, a partir d’ara, la
Sílvia Quiñonero.

-

A partir del proper mes a les actes de les reunions mensuals
s’adjuntaran els següents documents: les despeses de cada membre
de la Secció realitzades durant aquell mes i els tiquets que les
justifiquin, i un informe de cada activitat que es dugui a terme.

-

Les despeses es cobraran els dies 15, dels mesos de gener, abril, juliol
i octubre.

-

Es contracta una empresa de neteja que s’encarregarà de netejar el
local el tercer dijous de cada mes i abans de cada activitat que es
realitzi.

S’informa que la propera reunió trimestral de les seccions serà el 9 de març de
2011 a les 19.30 h. Encara no hem decidit qui de nosaltres hi assistirà com a
representant de Lleida.
4- Preparació del Curs - taller Fisioteràpia respiratòria en pediatria
La coordinadora d’aquest curs serà la Núria Iglesias.
5- Conferències trimestrals dirigides a la ciutadania
La primera conferència estava programada per al mes de març, però per poder
disposar de més temps per posar-nos en contacte amb els mitjans de comunicació
i fer una bona difusió de l’esdeveniment la posposarem per al mes d’abril.
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Informació de la conferència:
-

Títol: “Mobilització de pacients”

-

Ponent: Núria Cortada

-

Data per confirmar amb la Junta: 9 d’abril a les 11.30 h

-

Durada aproximada: 2 hores.

-

Material que es necessita: Una llitera

La pròxima conferència es durà a terme el mes de juny.
6- Precs i preguntes
La Sílvia Solé dimiteix com a membre de la Secció Territorial de Lleida.
Demanem que es comencin a oferir al local de la seu de Lleida els serveis
d’assessories de què disposa el Col·legi.
Ens agradaria disposar de fulls de reclamació a la Secció.
La propera reunió serà el 23 de febrer del 2011 a la seu.
VP Coordinadora
Noemí Palacín
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VP Cocoordinadora
Noemí Bravo
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