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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 10/11  Hora d’inici: 21.00 h Data: 21/11/2011 
 

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

 
Ordre del dia 
1. Cursa de la “Pujada a la Seu Vella 2011”. 
2. Esmorzar Col·loqui 2012. 
3. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 
4. Cursos i seminaris 2012. 
5. Informació de la Junta de Govern. 
6. Precs i preguntes. 
7 .Lectura i aprovació de l’acta. 
8. Data de la propera reunió. 

 
1.  Cursa de la “Pujada a la Seu Vella” 
Ja està tot organitzat excepte la confirmació d’on s’enviarà i es recollirà el material. La 
Núria Cortada proposa que s’enviï i es reculli al seu domicili particular. 
 
La Judith Almazán ha anat a recollir els tríptics informatius de la cursa, el logotip del CFC 
hi surt correctament. Ens donen uns quants exemplars per repartir. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-se d’acord amb el Departament de 
Comunicació per saber on es rebrà i s’enviarà el 
material per a la cursa. 

Núria Cortada i 
Departament de 
Comunicació 

Durant el mes 
de novembre 

 
2.  Esmorzar Col·loqui 
Acordem que la ponència sobre alimentació i Fisioteràpia serà donada per un/a 
diplomat/ada en nutrició i dietètica i que el Patrick Pons serà el moderador de l’Esmorzar 
Col·loqui. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-se en contacte amb el Departament de 
Formació per acordar el programa de l’acte i posar-
se d’acord amb els ponents.  

Judith Almazán i 
Departament de 
Formació 

Durant el mes 
de desembre 

 
3. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona 
Es realitzarà el 12 de desembre a les 19.30 h a la seu del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Barcelona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparar els punts que es parlaran a la reunió. Núria Iglesias i 

Noemí Bravo 
12 de 
desembre 
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4. Cursos i seminaris 2012 
Hem acceptat la proposta de la Junta de Govern d’organitzar el Curs d’anatomia palpatòria 
programat per als dies 2, 3, 4, 9 i 10 de març. 
 
Es proposa tornar a repetir el Curs d’ATM que va quedar suspès l’any passat per 
coincidència de dates amb la Festa Major i fer el Curs de punció seca.  
 
També proposem fer una edició d’un Curs avançat d’embenats neuromusculars, atès que 
ja hem fet més de dues edicions del curs bàsic, que és el requisit que se’ns va posar al 
principi. 
 
Finalment, ens agradaria organitzar un curs de punció seca, així com es va acordar fa 
temps. Creiem que no cal fer més edicions del Curs de tractament de punts gallet 
mitjançant el mètode conservador perquè existeixen múltiples cursos i, fins i tot,  
universitats que ofereixen aquest estudi dins el seu programa. El que ens interessa impartir 
és el mètode invasiu. 
 
Respecte del Curs de Mézières, els membres de la Secció que hi assistiran seran la Núria 
Iglesias i la Núria Cortada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar l’acceptació o el refús de la proposta dels 
seminaris que hem demanat. 

Dept. de Formació Durant el 
darrer 
trimestre de 
l’any  2011 

Demanar la confirmació dels cursos programats per 
a l’any 2012, tant dels proposats fins ara com dels 
que proposem avui en aquesta acta. 

Dept. de formació  Durant el 
darrer 
trimestre de 
2011 i primer 
del 2012 

 
5. Informació de la Junta de Govern 
En Ramon Aiguadé ens informa dels següents punts: 
- A partir de l’any 2012 disposarem d’un Servei d’assessories, a Lleida. 
- Es proposa canviar de local amb l’objectiu de que sigui a peu de carrer, més accessible i 
més visible per a la ciutadania. Se’ns proposa començar a mirar locals que compleixin 
aquestes condicions. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
  

 
  

 
Precs i preguntes 
Ens agradaria disposar d’una impressora multifuncions a la seu de la Secció i d’una 
cafetera Nespresso o similar per poder-la utilitzar per a les reunions i sobretot per als 
cursos. D’aquesta manera no perdríem tant temps als descansos i podríem esmorzar a la 
seu. 
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Lectura i aprovació de l’acta 
Llegida i aprovada. 

 
Data propera reunió 

El 14 de novembre de 2011 a les 21.00 h a la seu de la Secció. 
 

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

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Núria Iglesias                                                                   Noemí Bravo 


