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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 07/2014

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 17/07/2014

Assistents:
Coordinador

Diana Martorell

Sotscoordinador

Judith Almazán

Núria Cortada

Eva Sorribes

Idoya Pinilla

Noemí Bravo
Carol Naudí

Convidats
Ordre del dia
1- Valoració de la reunió trimestral de les seccions.
2- Formació: Seminaris tècnics i cursos.
3- Cursa: Donem sang!
4- Reunió de col·legis professionals.
5- Projecte amb l'Ajuntament.
6- Precs i preguntes.
1. Valoració de la reunió trimestral de les seccions
La reunió es va realitzar el dia 18 de juny a Lleida i com a representants de la Secció hi van
assistir la Diana Martorell i la Judith Almazán, qui van transmetre a la resta de la Secció els temes
tractats a la reunió:
- Els membres de la Junta de Govern van explicar als membres de les seccions les novetats
respecte de la gestió de les seccions territorials i la nova documentació a utilitzar (informes
d'activitats, full de despeses...).
- Es va plantejar la possibilitat de penalitzar els col·legiats que s'inscriguin a activitats gratuïtes i
posteriorment no s'hi presentin, ocupant una plaça que podria haver estat aprofitada per una altra
persona. La Secció de Lleida està totalment d'acord amb aquesta mesura.
- Respecte dels esdeveniments esportius, s'ha plantejat una nova normativa des del Col·legi. Es
destaca que l'organització de la cursa esportiva és la responsable de preparar tot el material
necessari per dur a terme el nostre treball (transport i muntatge de lliteres...) i que únicament es
precisa un membre de la Secció per coordinar l'acte o jornada. També s'informa que si es compta
amb l'ajuda d'estudiants de Fisioteràpia, aquests depenen dels fisioterapeutes contractats.
- Les fotografies i els resums dels actes o esdeveniments s'han d'enviar al Col·legi durant els
quinze dies posteriors.
- Aquest any el DiFT es realitzarà a Girona.

La propera reunió trimestral de seccions es realitzarà el 14 d'octubre per via Skype.

2. Formació: Seminaris tècnics i cursos
A la Secció de Lleida ens agradaria organitzar els següents seminaris tècnics: ST de raonament
clínic i ST de sistema visual i els següents cursos formatius: Fisioteràpia aquàtica, Fisioteràpia de
l'embaràs i CORE, cursos programats en d'altres seccions.

www.fisioterapeutes.cat
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Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Confirmar si podem organitzar els dos seminaris tècnics Dept.
de Segon semestre 2013
i els tres cursos demanats.
Formació
i
Judith
Almazán
3. Cursa: Donem Sang!
La Núria Cortada és qui està en contacte amb l'organització de la cursa i per consens vam decidir
que contractaríem tres fisioterapeutes. Després d'ésser informats, a la reunió trimestral, de la nova
normativa respecte dels esdeveniments esportius, volem saber si podem seguir organitzant la
cursa amb tres fisioterapeutes i dos de nosaltres com a coordinadores. Tenint en compte que les
seccions disposem d'autogestió econòmica, ens agradaria que es respectés la nostra decisió, atès
que l'experiència d'aquests anys ens ha ensenyat que sempre hi ha imprevistos (hem de muntar
nosaltres, hem de col·laborar, horaris de dinars, caps de setmana...) i preferim compartir la feina
entre dues.
Demanem tres fisioterapeutes de 9.30 h a 12.30 h, pendent de confirmar amb el CFC.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Confirmar la contractació de tres fisioterapeutes de 9.30 Coordinadora
Durant
el
tercer
h a 12.30 h i la coordinació de dos membres de la de
les trimestre de l'any
Secció
seccions
i
Núria Cortada
4. Reunió de col·legis professionals
La Carol Naudí assisteix com a representant del Col·legi de Fisioterapeutes a la reunió de
col·legis professionals que s'ha realitzat a Lleida, a la qual havíem estat convidats.
L'objectiu d'aquesta reunió és elaborar, de forma comuna, alguna plataforma contra la llei que es
vol aprovar i que ens afecta a tots els col·legis. La intenció és aconseguir una repercussió
mediàtica. S'intentarà redactar un esborrany comú que s'enviarà a tots els col·legis professionals, i
posteriorment, a la premsa amb la finalitat de defensar els nostres interessos.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Formar part o no d'aquesta plataforma, segons els Junta
de
interessos del nostre col·lectiu (la Secció únicament és Govern
la intermediària). A la reunió ens van preguntar si
teníem algun manifest de com ens afecta aquesta llei
com a col·legi professional.
5. Projecte amb l'Ajuntament
Ens agradaria saber com va l'organització del projecte i si heu rebut el logotip de l'Ajuntament per
adjuntar-ho al tríptic.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Restem a l'espera de les novetats respecte a Coordinadora
El més aviat possible.
l'organització del projecte.
de seccions
6. Precs i preguntes
La Carol Naudí pregunta si seria possible establir un conveni amb la Universitat per poder accedir
a revistes científiques i a articles de forma gratuïta.
Tasques a realitzar

www.fisioterapeutes.cat
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Descripció de la tasca
Saber si és possible satisfer la nostra petició.

Responsable

Data realització

Aprovació de l’acta
Llegida i aprovada.

Data propera reunió
Per confirmar.

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció
Diana Martorell
Noemí Bravo
Judith Almazán
Núria Cortada
Carol Naudí
Eva Sorribes
Idoya Pinilla

Concepte
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Data
Juliol 2014
Juliol 2014
Juliol 2014
Juliol 2014
Juliol 2014
Juliol 2014
Juliol 2014

Coordinador
Diana Martorell

Import

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo
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