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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: 07/11
Assistents:
Núria Iglesias
Judith Almazán
Núria Cortada

Hora d’inici: 21.00 h

Data: 26/07/2011

Carol Naudí
Noemí Bravo

Ordre del dia
1. Nous càrrecs de la Secció.
2. Xerrades a la ciutadania.
3. Formació.
4. DMF 2011.
5. Procés de renovació del personal de les seccions.
1. Nous càrrecs de la Secció
Tenint en compte que actualment som cinc persones a la Secció, ens repartirem les
tasques de nou.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Coordinadora de la Secció i responsable de les
activitats lúdiques
Cocoordinadora de la Secció i feines de secretaria
Responsable de les activitats lúdiques
Responsable de formació
Responsable de comunicació

Núria Iglesias

Data realització

Noemí Bravo
Núria Cortada
Judith Almazán
Carol Naudí

2. Xerrades a la ciutadania
La Secció ha tingut problemes d’organització d’aquesta tasca. La Núria Cortada ha hagut
d’anul·lar la seva xerrada dues vegades. De moment no s’organitzà cap més, restant a
l’espera per si algun col·legiat s’anima a preparar-ne alguna.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

3. Formació
Curs de Kinesiotaping: la Secció confirma la data del 24 i 25 de setembre. Hi haurà dos
responsables de la Secció, però ningú ocuparà plaça per fer el curs.
Curs de massatge per a bebès, punts gallet (tractament conservador) i reharmonització
cervical (Mézières) estem d’acord en realitzar-los. Restem a l’espera de confirmar les
dates.
Ens agradaria repetir el Curs de Fisioteràpia pediàtrica, ATM (canviant les dates de l’any
passat, recordem que el maig a Lleida és un mal mes per preparar esdeveniments) i
organitzar com a novetat els cursos de fibròlisis diacutània i el Curs avançat d’embenats
neuromusculars, atès que l’edició bàsica ja l’hem organitzat tres vegades.
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Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Confirmar la data del 24 i 25 de setembre per fer el Dept. Formació
curs de kinesiotaping i es començarà a preparar.
Núria Iglesias
Noemí Bravo
Consultar al CFC:
Dept. Formació
- Les dates del Curs de massatge per a bebès, Judith Almazán
punts
gallet
(tractament
conservador)
i
reharmonització cervical (Mézières).
- Les valoracions de les enquestes dels col·legiats
per saber les seves preferències de cursos ja que
actualment la Secció no té aquesta informació.
- La possibilitat d’organitzar els seminaris que
s’estan realitzant a BCN (mètodes CORE, suport
instrumental en Fisioteràpia respiratòria, diagnòstic
palpatori...).
- ¿Com està el curs de punció seca que s’havia de
fer durant el quart trimestre d’aquest any?

Data realització

Principis
i setembre

de

El més aviat
possible

4. DMF 2011
Ja s’ha enviat, per part de la Secció a la coordinadora de les seccions, una descripció
acurada de l’organització i el material que es necessitarà.
Com a membres de la Secció hi assistiran la Carol Naudí i la Núria Cortada.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Gestions d’organització prèvies al DMF

Dept. Professional
Carol Naudí
Núria Cortada
Carol Naudí
Núria Cortada

Durant el mes
de setembre

Organització del DMF a Lleida

el dia ........

5. Procés de renovació del personal de les seccions
S’informa de la nova convocatòria per renovar el personal de les seccions.
A Lleida tenim dues places vacants, ja que actualment som 5 membres.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Consultar al CFC què passarà amb la plaça de la Junta de Govern
Sílvia Solé (si es convocarà una plaça per Núria Iglesias
substituir-la o la manté ella).

Data realització

Setembre

Precs i preguntes
- ASPID organitza unes xerrades de dany cerebral amb la col·laboració de la Mònica
Junquero, amb qui hem de contactar per si el CFC hi vol col·laborar (aportació
econòmica?).
- La Creu Roja de Lleida contacta amb la Secció per divulgar un "Curs de monitor
d'activitats de lleure infantil i juvenil" (Què els hi contestem?).
- Ens agradaria disposar d’un mural/suro per penjar-hi informació de propers cursos,
comunicats...dins del local, així com la placa per a la porta d'entrada a la seu del CFC i
un adhesiu petit o alguna cosa semblant per al polsador del porter.
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- Ens agradaria que se’ns enviés per correu ordinari els rebut dels pagaments que ens fa
el CFC. És possible?
- Les despeses en sopars també ens fan la pertinent deducció de l’IRPF?
Lectura i aprovació de l’acta
Llegida i aprovada.
Data propera reunió
19 de setembre.
ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció

Concepte

Data

Núria Iglesias
Núria Cortada
Carol Naudí
Judith Almazán

Reunió
Reunió
Reunió
Reunió

26/07/2011
26/07/2011
26/07/2011
26/07/2011

VP Coordinador/a:

VP Cocoordinador/a:
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