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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 07/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 26/11/2012 
 

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

 
Ordre del dia 
1. Xerrada d’acupuntura a Lleida. 
2. Formació 2013- Canvis. 
3. Nova obertura de l’ortopèdia Movembé. 
4. Reunió trimestral de les seccions. 
5. Esmorzar col·loqui. 
6. Precs i preguntes. 
7. Lectura i aprovació de l’acta. 
8. Data de la propera reunió. 

 
1. Xerrada d’acupuntura a Lleida 
Se’ns proposa organitzar una xerrada informativa sobre l’acupuntura durant el mes de 
desembre i ho acceptem. Proposem realitzar-la el dia 13 de desembre a les 19.30 h a la 
seu de la Secció.  
Les representants de la Secció que podríem assistir per coordinar la xerrada seríem: 

- Noemí Bravo 
- Carol Naudí  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

• Confirmar la realització de la xerrada.  
 

Responsable de 
Formació 
Judith Almazán 

Al més aviat 
possible 

 
2.  Formació 2013- Canvis 
Hi ha hagut una sèrie de canvis respecte de la formació prevista per al 2013: 

- El Seminari de sedestació finalment es realitzarà el dia 26 de gener. 
- El Seminari de palpació, de moment queda posposat perquè el ponent previst no 

pot assistir-hi i s’hauria de buscar-ne un altre. 
- Fisioteràpia aquàtica: A l’aprovar la realització del curs intentàvem transmetre que 

nosaltres pensem que sí que hi hauria gent interessada per poder omplir el curs. 
Creiem que és molt bona idea fer la sessió presencial a Lleida. Si necessiteu algun 
contacte per aconseguir una piscina ja ens ho direu.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

- Intentar organitzar el curs de Fisioteràpia 
aquàtica a Lleida. 

 
- Distribuir-nos la realització i coordinació dels 

cursos entre els membres de la Secció quan 
en sapiguem les dates. 

Dept. de Formació i 
Judith Almazán 
 
Dept. de Formació i 
Judith Almazán 

Al més aviat 
possible 
 
Primer 
trimestre de 
l’any 2013 
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3. Nova obertura de l’ortopèdia Movembé 
L’ortopèdia Movembé s’ha posat en contacte amb nosaltres via correu electrònic per oferir-
nos ofertes i descomptes especials per a tots els fisioterapeutes del territori. 
Pensem que és molt bona iniciativa. Hem reenviat el correu electrònic al Col·legi de 
Barcelona. Restem a l’espera de la vostra opinió per poder posar-nos en contacte amb 
ells. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Donar el vistiplau de la proposta. Coordinadora de 

seccions 
Al més aviat 
possible 

 
4. Reunió trimestral de les seccions  
Sentim dir-vos que de moment la data de la reunió no ens va bé a cap dels membres de la 
Secció.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
5. Esmorzar col·loqui 
Hem pensat que si al mes de desembre es realitza una xerrada d’acupuntura canviarem la 
temàtica de l’Esmorzar col·loqui. Hem pensat organitzar-lo envers la temàtica de la 
Fisioteràpia cardiovascular. Ens posarem amb contacte amb un fisioterapeuta de Lleida 
especialitzat en aquest camp, encara que això dependrà de si es realitza la xerrada 
d’acupuntura o no. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Decidir la temàtica de l’Esmorzar col·loqui i 
contactar amb els possibles ponents, 

Dept. de formació i 
Judith Almazán 

Al més aviat 
possible 

 
6. Precs i preguntes 

 
 

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

 
Data propera reunió 

El 17 de desembre de 2012 a les 20.00 h a la seu de la Secció. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Núria Iglesias Despeses  Novembre 55,91€ 
Núria Cortada Despeses  Novembre 43,30€ 
Carol Naudí Despeses  Novembre 40,26€ 
Judith Almazán Despeses  Novembre 34,18€ 

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

Marta Giralt Despeses  Novembre 56,22€ 
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Tiquets annexos 

• Tiquet del sopar de la reunió.  
 

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


