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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 06/12 Hora d’inici: 21.00 h Data 30/10/2012 
 

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

 
Ordre del dia 
 

1. DiFT. 
2. Curs Massatge Infantil. 
3. Curs de Fisioteràpia Aquàtica. 
4. Seminari Tècnic de Diagnòstic Palpatori i Sedestació. 
5. Conferència acupuntura. 
6. Precs i preguntes. 
7. Lectura i aprovació de l’acta. 
8. Data de la propera reunió. 
 

 
 

1. DiFT 
La iniciativa d’organitzar el DiFT ens ha semblat molt bona idea com a manera de divulgar la 
Fisioteràpia a tota la població, però com a membres de la Secció ens hem sentit una mica 
desplaçats durant la jornada. Tenint en compte que van assistir tants voluntaris,  pensem que com 
a membres de la Secció vam rebre massa exigències respecte de la nostra assistència i horaris per 
la tasca que vam acabar desenvolupant.  
Atès que ens veu demanar la nostra implicació a cost zero, sapigueu que les despeses personals 
per participar-hi han estat massa elevades (desplaçaments, dietes, pàrquings...). 
Com a suggeriment per millorar el DiFT de l’any vinent, pensem que hi hauria d’haver un escenari 
centralitzat per a què tothom pogués veure tots els tallers, atès que durant els tallers no se sentien 
les explicacions del conferenciant. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
2.  Curs Massatge infantil 
Confirmem les dates que ens heu proposat: 20 i 21 d’abril. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
 
 
 
 

Dept. Formació del 
CFC 
 
Judith Almazán 

 

 
3. Curs de Fisioteràpia Aquàtica 
Pensem que l’organització d’aquest curs tindrà molt bona acollida i, per tant, estem interessades a 
realitzar-lo. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Organitzar el curs. Departament de 

Formació del CFC i 
la Judith Almazán de 
la Secció.  

Durant aquest 
mes 

4. Seminari Tècnic de Diagnòstic Palpatori i Sedestació 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l’espera de la confirmació de les dates de 
realització. 

Judith Almazán 
Departament de 
Formació 

Durant aquest 
trimestre 

   
5. Conferència acupuntura 
Estem interessades en què es realitzi la conferència, però no entenem a què us referiu quan 
proposeu la realització d’aquest en la primera setmana. 
De totes formes creiem que seria una bona idea integrar-lo en l’Esmorzar-Col·loqui. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l’espera de la vostra opinió respecte de la 
nostra proposta. 

Judith Almazán 
Departament de 
Formació 

Durant aquest 
trimestre 

6. Precs i preguntes 
No tenim precs ni preguntes. 

 
7. Lectura i aprovació de l’acta 

Llegida i aprovada. 
 

8. Data propera reunió 
El 26 de novembre de 2012 a les 20.00 h a la seu. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Núria Iglesias Despeses  Setembre 30,00€ 
Núria Cortada Despeses  Setembre 43.30€ 
Judith Almazán Despeses  Setembre 57,94€ 

Noemí Bravo Despeses  Setembre 34,18€ 
Diana Martorell Despeses  Setembre 55,65€ 

Marta Giralt Despeses  Setembre 56,22€ 
 

Tiquets annexos 
 

• Tiquet del sopar de la reunió mensual (Judith Almazán) 
 

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


