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Dia 23 de març de 2011
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. 6491 Núria Cortada

Col. 7156 Carol Naudí
Col. 6399 Judith Almazán

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1- Valoració del Curs de Fisioteràpia respiratòria en pediatria.
2- Preparació del Curs d’embenats neuromusculars.
3- DMF 2011.
4- Reunió trimestral de les seccions territorials a Barcelona.
5- Conferència a la ciutadania: Mobilització de pacients.
6- Valoració de la formació de Catalunya Caixa.
7- Precs i preguntes.
1- Valoració del curs de Fisioteràpia respiratòria en pediatria
Assistència: 13 col·legiats i un membre de la Secció, que va coordinar el curs.
Professors: Valoració positiva.
Altres: Valoració positiva dels horaris i el material.
Aspectes a millorar: Considerem que, atès que es tractava d’un curs-taller, van
faltar hores de pràctica.
L’alumnat va demanar preparar un curs avançat de Fisioteràpia respiratòria en
pediatria.
2- Preparació del Curs d’embenats neuromusculars
- Data: 2 i 3 d’abril
-

Lloc: Seu del Col·legi de Lleida

-

Assistents: Places esgotades. Com a representants de la Secció i
coordinadores, hi assistiran la Judith Almazán i la Noemí Bravo.

Material: El portaran el dia 1 d’abril.
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3- DMF 2011
Les activitats que es proposen per al DMF del 2011 són les següents:
-

Mural de mans (igual que tots els anys).

-

Projecció de vídeos informatius.

-

Parlarem amb fisioterapeutes de la localitat on es farà el DMF aquest any
(Mollerussa) per si estan interessades a realitzar alguna xerrada
informativa.

4- Reunió trimestral de les seccions territorials a Barcelona
A la reunió realitzada el dia 9 de març no va poder assistir-hi cap membre de la
Secció.
La Noemí Palacín informa a la resta de la Secció dels temes tractats a la reunió.
Aspectes a destacar:
-

Presentació a les entitats i/o organitzacions de Lleida: Es canvia la forma
d’establir-hi les relacions. Es proposa convidar directament l’entitat
aprofitant un acte o jornada organitzat per la Secció.

5- Conferència a la ciutadania: Mobilització de pacients
- Serà a càrrec de la Núria Cortada.
-

Es proposa avisar a col·lectius que podrien estar interessats en aquesta
xerrada: geriàtrics privats, associacions (AREMI, ASPID i ASPROS). Estem a
l’espera de saber com hem de fer el procés.

6 -Valoració de la formació de Catalunya Caixa
- Poca participació, va rebre la formació la Núria Iglesias, membre de la
Secció, i una altra col·legiada.
-

Valoració positiva de l’activitat (organització, horaris, continguts...)

7- Precs i preguntes
La Judith Almazán ens informa que una col·legiada, la Montse Camps, estaria
interessada en fer una conferència dirigida a la ciutadania sobre el mètode
Pikler. La Secció es posarà en contacte amb ella i li demanarà que ompli un full
de “proposta de conferència” i, posteriorment, ho enviarem a la Junta de
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Govern.
La Judith, intermediària entre la Comissió d’Aparell Locomotor del Col·legi i la
Secció, ens informa que es farà un seminari tècnic anomenat “Reeducant la
sedestació” a Barcelona. Les places estan esgotades. També ens informa que la
Comissió de Pediatria organitzarà a Barcelona, el dia 19 de maig, una xerrada
informativa sobre “teràpia restrictiva en hemiparèsia”.
La propera reunió serà el 27 d’abril a les 21.00 h a la seu de la Secció.

VP Coordinadora
Noemí Palacín

VP Cocoordinadora
Noemí Bravo

