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Dia 23 de maig 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. Judith Almazán
Col. 6491 Núria Cortada

Col. 7156 Carol Naudí

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1- Eleccions al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
2- Conferències adreçades a la ciutadania.
3- Reunió trimestral de seccions.
4- Assemblea General del Col·legi.
5- Cursa dels Templers.
6- Precs i preguntes.
1- Eleccions al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
La província de Lleida va ser la que més vots va obtenir: un total de 12 vots.
Es creu que molta abstenció és deguda a què només es va presentar una
candidatura.
Vam votar quatre membres de la Secció.
2- Conferències adreçades a la ciutadania
Va haver-hi un problema de comunicació entre el Col·legi i la Secció i no es va poder
realitzar la conferència programada per al 14 de maig perquè no s’havia fet la difusió
corresponent. La Núria Cortada va parlar amb la Roser Alfonso i van decidir anul·lar-la.
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El procediment que s’ha de seguir és el següent:
-

Enviar un CV del conferenciant (si es tracta d’un membre de la Secció n’hi ha
prou amb un CV resumit).

-

Enviar un full de la proposta de la conferència.

Aquests documents s’han d’enviar com a mínim un mes i mig abans de la data prevista
per a la conferència, de manera que es pugui fer la difusió correcta.
La Núria Cortada proposa nova data per a la seva conferència: 2 de juliol a les 10.00 h.
La Judith va enviar-li un correu electrònic a la Montse Camps amb els passos que havia
de fer per poder organitzar la conferència que va proposar, però encara no ha rebut
resposta.

3- Reunió trimestral de seccions
Com a membres de la Secció, hi aniran la Noemí Palacín i la Noemí Bravo.
La Secció proposa tenir a la seu:
• Nevera petita
• Cafetera
• Microones
• Un armari més
Creiem que aquests electrodomèstics serien molt útils per als cap de setmana de
formació.

4- Assemblea General del Col·legi
Hi assistiran: la Núria Cortada, la Núria Iglesias, la Carol Naudí i, potser, la Judith
Almazán.

5- Cursa dels Templers
Dia: 19 de juny
Coordinadores de l’activitat: Núria Iglesias i Carol Naudí
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Voluntaris: 4
No sabem si el Col·legi ha enviat el logotip als organitzadors de la cursa, com ho havien
demanat.
S’ha de penjar l’oferta de treball al web per tal de cobrir les places de voluntaris.

6- Precs i preguntes
-

Destacar la visita d’avui a la reunió del vicedegà i l’intercanvi d’impressions.
Es parla de les necessitats actuals de la Secció.

-

La Núria Cortada ha de parlar, en breu, amb dos noies per acabar de
concretar si volen fer o no una xerrada el DMF.

-

La Noemí Palacín abandonarà la Secció el proper mes de juny per motius
personals.

-

Propera reunió: 20 de juny a les 21.00 h a la seu de la Secció.

Documents adjunts:
-

Despeses de tots els membres de la Secció corresponents al mes de maig de
2011.

-

Tiquet del sopar del dia de la reunió de la Carol Naudí.

-

Tiquet del dinar del cap de setmana del Curs d’embenats neuromusculars de
la Judith Almazán (Aquest tiquet correspon al mes d’abril, però l’acabo de
rebre).

VP Coordinadora
Noemí Palacín

VP Cocoordinadora
Noemí Bravo

