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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Núm. d’acta: 04/13
Assistents:
Diana Martorell
Judith Almazán
Núria Cortada

Hora d’inici: 20.00 h

Data:22/04/2013

Carol Naudí
Noemí Bravo
Marta Giralt

Ordre del dia
1. Baixa d’un membre de la Secció i nova distribució de tasques.
2. Valoració de la Cursa dels Bombers.
3. Curses esportives.
4. Nou local com a seu de la Secció.
5. Curs de Massatge infantil.
6. Revista FESALUT.
7. Ortopèdia Movembé.
6. Precs i preguntes.
7. Lectura i aprovació de l’acta.
8. Data de la propera reunió.

1. Baixa d’un membre de la Secció i nova distribució de tasques
La Núria Iglesias, fins ara coordinadora de la Secció Territorial de Lleida, s’acomiada de la
Secció per motius personals, i la seva plaça queda al descobert. Fa l’entrega del telèfon
mòbil de la Secció i de les claus del local.
Es redistribueixen les tasques i s’escull -per sorteig- la nova coordinadora. Surt escollida la
Diana Martorell. La resta de càrrecs resten com fins ara.
Tots els membres de la Secció estan d’acord en repartir les tasques de la següent manera:
• Cada mes s’emportarà a casa el telèfon de la Secció un dels seus membres i es
responsabilitzarà d’efectuar i rebre les trucades. Aquesta persona també serà
l’encarregada d’ocupar-se del sopar de la propera reunió. Aquest mes li tocarà a la
Judith Almazán.
• Respecte del correu electrònic de la Secció, tots els membres tenen la possibilitat
de mirar-lo, però cada mes hi haurà dos responsables que s’encarregaran de tenirlo al dia, respondre els diferents correus electrònics i informar als altres membres si
hi ha algun tema important. Aquest mes, les encarregades seran la Carol Naudí i la
Diana Martorell.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

•

Responsable

Data realització

de El més aviat
Informació sobre si es pot cobrir la plaça Coordinadora
seccions
i
possible
vacant.
Diana Martorell

www.fisioterapeutes.cat
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2. Valoració de la Cursa dels Bombers
La cursa va estar coberta per tres voluntàries, estudiants de Fisioteràpia de la UdL, i per la
Diana Martorell i la Noemí Bravo, com a membres de la Secció.
Aspectes positius:
- La coordinació i el treball en equip de les fisioterapeutes.
- El grau de satisfacció dels esportistes que van utilitzar el servei.
- El nombre d’esportistes atesos. Vam atendre 15 corredors
aproximadament.

per

cap,

Aspectes a millorar:
- L’organització de la cursa va convidar, a part de a nosaltres, una escola de
massatge tailandès per assistir als corredors i es volien posar al nostre costat. Al
final ens vam posar separats, però els esportistes van utilitzar el nostre i el seu
servei indiferentment. Pensem que l’objectiu de promoció, divulgació de la nostra
professió i la lluita contra l’intrusisme no es pot assolir sota aquestes
circumstàncies.
- L’organització de la cursa ens va facilitar l’esmorzar, però no ens va obsequiar amb
la samarreta que els hi van donar als corredors, com havíem pactat amb anterioritat.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

-

Responsable

Pensem que ens hauríem de posar en
contacte amb l’organització de la cursa per
mostrar-li la nostra disconformitat i demanar
les samarretes, com a mínim, per a les tres
estudiants voluntàries.

Data realització

Coordinadora
de El més aviat
seccions/coordinador possible
de Lleida
Noemí Bravo

3. Curses esportives
La nostra intenció és assistir a la Cursa dels Templers, atès que hi hem assistit altres anys
i és una cursa amb molta afluència de participants i molt ben organitzada.
La Núria Cortada s’ha intentat posar en contacte amb l’organització. Ha trucat al telèfon
mòbil i l’han derivada a un correu electrònic. Ha enviat un correu, però encara no ha rebut
cap resposta.
La Diana, per una altra banda, s’informarà de la cursa que s’organitza a Agramunt durant
l’últim trimestre de l’any per tenir una altra opció.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Posar-se en contacte amb l’organització de la Coordinadora
Cursa dels Templers.
seccions

Data realització

de Abril – Maig

Núria Cortada
Informar-se sobre
d’Agramunt.

l’organització

de

la

cursa Diana Martorell

www.fisioterapeutes.cat

Maig - Juny
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4. Nou local com a seu de la Secció
El proper mes es compleix el contracte de lloguer de la seu actual de la Secció.
Entre totes decidim fer una recerca de locals amb l’objectiu de trobar un lloguer més barat.
El local ha de reunir les següents característiques:
- Planta baixa.
- Accessible per a tothom, sense barreres arquitectòniques.
- Lloc cèntric i amb facilitat d’aparcar, si és possible.
Tots els membres ens comprometem a buscar.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Buscar nou local per establir la seu de la Secció i Coordinadora
de Maig
anar-nos-en a informar.
seccions/
coordinador de la
Secció de Lleida
Diana Martorell
5. Curs de Massatge infantil
S’informa que el Curs de massatge infantil s’ha cancel·lat per falta d’inscrits.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

6. Revista FESALUT
Hem comprovat que els darrers números de la revista FESALUT no publica el logotip del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya tal i com vam acordar anteriorment. Desconeixem
el motiu. Suposem que serà perquè mai hem enviat articles per publicar.
Pensem que seria positiu posar-nos de nou en contacte amb l’editorial i col·laborar
activament, encara que sigui amb els resums que es publiquen al nostre Noticiari referents
als actes, xerrades o cursos que es fan al territori de Lleida.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Posar-nos en contacte amb l’editorial de FESALUT Coordinadora
de Maig - Juny
per saber la causa del problema i intentar seccions
solucionar-la.
Marta Giralt
7. Ortopèdia Movembé
La Carol Naudí i la Noemí Bravo es reuniran amb el responsable de l’ortopèdia Movembé
per informar-se dels descomptes i ofertes especials que ens volen oferir als fisioterapeutes
com a col·lectiu.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Reunir-nos amb el responsable de l’ortopèdia Coord. Seccions
Movembé de Lleida.
Carol
Naudí
Noemí Bravo

www.fisioterapeutes.cat

Data realització

Maig - Juny
i
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6- Precs i preguntes
- No disposem del carregador del telèfon mòbil de la Secció. L’estem carregant
amb carregadors aliens a la Secció. Ens agradaria que ens en facilitéssiu un. El
model del mòbil és Nokia Xpressmusic.
- Ens agradaria saber com es planteja el DiFT aquest any i si s’organitzarà igual
que l’any passat.

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

Data propera reunió
El 27 de maig de 2013 a les 20.30 h a la seu de la Secció.

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció

Concepte

Data

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

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

VP Coordinador/a:

VP Cocoordinador/a:

Diana Martorell

Noemí Bravo

www.fisioterapeutes.cat

Import

