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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: 03/12
Assistents:
Núria Iglesias
Judith Almazán
Núria Cortada

Hora d’inici: 21.00 h

Carol Naudí
Noemí Bravo
Marta Giralt

Data:29/03/2012

Diana Martorell

Ordre del dia
1. Valoració i informació sobre els temes tractats a la reunió trimestral de les
seccions.
2. Curs de Mézières.
3. Xerrades a la ciutadania.
4. Precs i preguntes.
7. Lectura i aprovació de l’acta.
8. Data de la propera reunió.

1. Valoració i informació sobre els temes tractats a la reunió trimestral de les
seccions
La Núria Iglesias i la Noemí Bravo assisteixen a la reunió trimestral i exposen els temes
tractats a la secció. Es parla del nou concepte del DMF que ara passa a ser el DIFT i es
comunica la demanda de col·laboració des del CFC de les seccions per al 19 d’octubre. El
CFC informa que durant el segon semestre d’aquest any es duran a terme els seminaris de
“suport instrumental en pacients respiratoris” i “reeducació en sedestació”. Entrega de la
impressora de la secció de Lleida. Propera reunió trimestral, el 13 de juny.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Confirmar les dates dels dos seminaris tècnics.

Departament
de Abans
que
Formació del CFC
acabi el primer
Judith Almazán
semestre 2012

2. Curs de Mézières
Es confirma, des del CFC, el canvi de dates del curs. Demanem la neteja del local i saber
quan i on arribarà el material per poder organitzar-nos.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Restem a l’espera
l’organització.

Responsable

de

la

coordinació

Data realització

de Departament
de Abans de l’inici
Formació del CFC
del curs
Núria Iglesias

3. Xerrades a la ciutadania
Des del CFC es marca l’objectiu de realitzar cada dos mesos una xerrada a la ciutadania
sobre algun tema d’interès per a aquesta i que l’última sigui el 8 de setembre com a
commemoració del DMF. Aquest cicle de xerrades forma part del projecte DIFT.
La Secció proposa obrir una borsa de voluntaris a la pàgina web del CFC per tal que tots
els col·legiats del territori que estiguin interessats a oferir una xerrada, puguin sol·licitar-ho.
www.fisioterapeutes.cat
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Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Valorar si és viable o no la proposta.

Coordinadora
seccions
Núria Iglesias

Data realització

de Segon
semestre 2012

4- Precs i preguntes
Tenim problemes tècnics amb l’ordinador de la Secció, l’enviarem a reparar després del
Curs de Mézières.
6- Lectura i aprovació de l’acta
Llegida i aprovada.
Data propera reunió
El 26 d’abril de 2012 a les 21.00 h a la seu de la Secció.
ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció

Núria Iglesias
Núria Cortada
Carol Naudí
Judith Almazán
Noemí Bravo
Diana Martorell
Marta Giralt

Concepte

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Data

Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març

Import

90€
43,30€
40,26€
34,18€
162,58€
55,65€
56,22€

Tiquets annexos
• Pendent tiquet del sopar de la reunió de març a favor de Marta Giralt.

VP Coordinador/a:

VP Cocoordinador/a:

Núria Iglesias

Noemí Bravo

www.fisioterapeutes.cat

