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Convocada a les 21.00 hores a la seu de la Secció Territorial de Lleida. 
 

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

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

Ordre del Dia 
1- Valoració del Curs d’embenats neuromusculars. 
2- Curs d’ATM.  
3- Eleccions del Col·legi. 
4- DMF 2011. 
5- Conferència a la ciutadania: Mobilització de pacients. 
6- Cursa dels “Templers”. 
7- Precs i preguntes. 

 
1- Valoració del Curs d’embenats neuromusculars  
Assistència : 20 col·legiats, entre els quals hi havia dos membres de la Secció, la Judith 
Almazán i la Noemí Bravo. 
Va haver-hi llista d’espera. 
Professors : Valoració positiva. 
Altres : Valoració positiva dels horaris i material. 

 
2- Curs d’ATM 
S’ha cancel·lat per falta de col·legiats inscrits. Pensem que el problema ha estat la data, 
ja que al mes de maig és la Festa Major de Lleida i no és un bon mes per organitzar 
coses. Creiem que s’hauria de tenir en compte per a l’any vinent. 

 
3- Eleccions del Col·legi 
El 12 de maig es realitzaran les eleccions del Col·legi i aquest any, per primera vegada, 
es podrà votar a les seccions territorials. 

Intentarem assistir-hi tota la Secció a hores diferents per fer acte de presència i ajudar en 
el que calgui. 

 
4- DMF 2011 
Finalment, les fisioterapeutes de Mollerussa amb què vam contactar per si volien 
participar d’alguna manera en el DMF ens confirmen que no volen organitzar cap xerrada 
informativa, però que es presentaran com a voluntàries per ajudar en les activitats 
organitzades per la Secció. Ja les hem informat del procés de selecció del voluntariat. 

D’altra banda, la Núria Cortada es posarà en contacte amb una altra noia, que va ser una 
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de les primeres en obrir un centre a Mollerussa, per preguntar-li si ella està interessada a 
fer alguna xerrada.  

 
5- Conferència a la ciutadania: Mobilització de pacients  
Serà el dia 14 de maig a càrrec de la Núria Cortada. 

Hauríem de saber quan i com portaran el material necessari per a la xerrada.  

 
6 –Cursa dels “Templers” 
La Núria Iglesias, encarregada de les activitats lúdiques, ens informa que s’ha posat en 
contacte amb l’organització de la Cursa dels Templers per participar-hi com a col·lectiu, de 
la mateixa forma que ho fem en la cursa de la “Pujada a la Seu Vella”. Els organitzadors li 
han dit que ens posem en contacte més endavant, que encara és massa aviat. 

 
7- Precs i preguntes 
La Judith Almazán ens informa que li va enviar un correu electrònic a la Montse Camps 
amb els passos de havia de seguir per poder organitzar la xerrada a la ciutadania que va 
demanar, però de moment no l’ha contestat 

La propera reunió serà el 23 de maig a les 21.00 h a la seu de la Secció. 

 
VP Coordinadora      VP Cocoordinadora 
 

Noemí Palacín                                                          Noemí Bravo 
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Adjunto:  
• Full de despeses del mes d’abril de tots els membres de la Secció (excepte el de la 

Noemí Palacín, ja que aquest mes no té despeses). 
• Tiquets de la Noemí Bravo: sopar de la reunió i dinar del Curs d’embenats (no es 

veu res, els totals estan apuntats a la plantilla de les despeses. Ja ho veureu millor 
quan els enviem). 

• El tiquet del dinar dels Curs d’embenats de la Judith s’adjunta a l’acta de maig, 
encara que l’he apuntat a les despeses d’abril perquè en realitat correspon a aquest 
mes. 

 


