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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta: 08/11 Hora d’inici: 21.00 h Data: 19/09/2011 
 

Assistents: 
 Núria Iglesias  Carol Naudí     
 Judith Almazán  Noemí Bravo     
 Núria Cortada       

 
Ordre del dia 
1. Valoració de la reunió trimestral de seccions a Barcelona. 
2. DMF 2011. 
3. Curs d’edició bàsica d’embenats neuromusculars. 
4. Formació. 
5. Reunió anual de la Secció. 
6. Xerrades a la ciutadania. 
7. Esmorzar col·loqui 2012. 
8. Cursa “Pujada a la Seu Vella 2011”. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Data propera reunió. 

 
1.  Valoració de la reunió trimestral de seccions a Barcelona 
La Carol Naudí, la responsable de la Secció que va anar a la reunió, ens informa dels nous 
objectius que hem d’assolir aquest any:  

- Oferir a la ciutadania tres xerrades a l’any com a mínim. Els ponents poden ser 
fisioterapeutes de la Secció o de les comarques de Lleida. S’haurà de presentar una 
sol·licitud i el seu CV. 

- Iniciativa: “La Secció t’escolta”. 
- Nova manera de celebrar el DMF: Des del gener fins a l’octubre es realitzaran 

xerrades divulgatives per tot el territori de la província. La jornada de celebració del 
DMF serà únicament a Barcelona i es demanaran donatius a la ciutadania per 
col·laborar en algun projecte solidari referent a la sanitat. Des de la Secció hem de 
començar a proposar temes per a aquestes xerrades. 

- Nou procés de renovació dels membres de les seccions. 
La propera reunió de seccions està convocada per al dia 12 de desembre a les 19.30 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
2.  DMF 
Se celebra el dia 24 de setembre a Mollerussa. 
Està tot organitzat 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinació del DMF Núria Cortada 

Carlo Naudí 
24 setembre 

 
3. Curs d’edició bàsica d’embenats neuromusculars  
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Es realitza el 24 i 25 de setembre.  
Està tot organitzat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinació de la formació Noemí Bravo 

Núria Iglesias 
24 i 25 
setembre 

 
4. Formació 
La Secció es pregunta si es farà més formació d’aquí a finals d’any, tal i com s’havia 
plantejat anteriorment. 
Ens agradaria saber les preferències dels col·legiats del territori referent als cursos que 
estan interessats a realitzar per tal de poder organitzar i preparar la formació de l’any 2012.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar al Departament de Formació la 
confirmació de les dates del Curs de massatge per 
a bebès, punts gallet (tractament conservador) i 
reharmonització cervical (mézières).  

Dept. de Formació 
 

Setembre 

Demanar la informació de les enquestes que els 
col·legiats fan al final de les formacions per poder-
les valorar. 

Dept. de Formació 
 

Setembre 

Demanar informació sobre el Curs de punció seca 
que s’havia de fer durant el quart trimestre d’aquest 
any. 

Dept. de Formació 
 

Setembre 

 
5. Reunió anual de la Secció 
Es decideix realitzar la reunió el dia 1 de desembre a les 20.00 h la primera convocatòria i 
a les 20.30 h la segona, a la seu de la Secció. 
La Noemí Bravo i la Carol Naudí s’encarregaran de preparar i exposar la memòria de la 
Secció del 2011 i els objectius fixats per al 2012. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar les dades econòmiques i les dades de 
col·legiació per efectuar la memòria. 

Membre de la 
Secció 

Setembre 

Demanem la valoració de si és possible realitzar la 
reunió la data proposada.  

Membre de la 
Secció  

Setembre 

Demanen que s’anunciï als col·legiats i a les 
autoritats pertinents, si és el cas, la data de la 
reunió. 

Departament de 
Comunicació 

Setembre 

   
 

6. Xerrades a la ciutadania 
Creiem que s’hauria d’oferir la possibilitat a tots els col·legiats de fer aquestes xerrades 
mitjançant una oferta laboral a la Borsa de Treball.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanem que es defineixi, tenint en compte el fet 
de què qualsevol col·legiat pugui fer les xerrades, el 
procés de selecció de ponents.  

Membre de la 
Secció 

Octubre 
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7. Esmorzar col·loqui 2012 
Es realitzarà a principis de l’any 2012, encara no sabem la data concreta.  
La temàtica de l’esdeveniment serà sobre alimentació i patologies de l’aparell locomotor, 
és a dir, com i què hauríem de menjar depenent de la patologia musculosquelètica que 
tinguem. Ens posarem en contacte amb un fisioterapeuta lleidatà expert en aquest tema i 
amb algun diplomat en dietètica i nutrició per establir el col·loqui. Pensem que és un tema 
nou i que pot interessar a molts col·legiats. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanem la valoració de la temàtica per poder  
tirar endavant el projecte. 

Membre de la 
Secció 

Octubre-
novembre 

Tirar endavant el projecte. Dept. Formació Últim trimestre 
del 2011, inicis 
2012. 

 
8. Cursa “Pujada a la Seu Vella 2011” 
Es realitza al desembre i volem formar-ne part, com aquests últims anys. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Establir contacte amb el Sr. Joan Moraño, 
responsable de l’organització de la cursa per 
concretar la data i la preparació de l’esdeveniment. 

Núria Iglesias 
Núria Cortada 

Setembre 

Organització de l’esdeveniment. Núria Iglesias 
Núria Cortada 
Dept. Professional 

Setembre-
desembre 

 
9. Precs i preguntes 

 
 

10. Lectura i aprovació de l’acta 
Llegida i aprovada. 

 
11. Data propera reunió 

17 d’octubre de 2011 a les 21.00 h a la seu de la Secció. 
 

Nom membre Secció Concepte Data 
Núria Iglesias Despeses  Setembre 
Núria Cortada Despeses  Setembre 
Carol Naudí Despeses  Setembre 
Judith Almazán Despeses  Setembre 
Noemí Bravo Despeses  Setembre 

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 


