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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 03/2015

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 12/03/2015

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.
2- Esmorzar-Col·loqui i Reunió-Col·loqui.
3- Formació 2015.
4- Curses esportives.

1. Valoració de la reunió trimestral
Es realitza la reunió trimestral dimecres dia 4 de març mitjançant via Skype i la responsable de la
Secció que ho cobreix és la Judith Almazan. Van tenir problemes tècnics per connectar-se.
Es parla sobre el canvi de visió respecte del tractament postcursa esportiva i de com podem
conscienciar a la gent de què a partir d'ara no és recomanable fer massoteràpia.
S'informa que cadascú de nosaltres ha de fer el seu registre laboral que obligui la Generalitat.
La propera assemblea general serà a Girona dia 10 o 17 de juny.
2. Esmorzar-Col·loqui i Reunió-Col·loqui
L'acte es realitzarà el dia 21 de març i el programa serà el següent:
- 10.00 h - 10.30 h: Reunió anual
- 10.30 h - Ponències: Tema "Abordatge i readaptació de les lesions en la pràctica del córrer"
1a ponència (fisioterapeuta): "Abordatge integral de les lesions en el
corredor/ corredora"
2a ponència (CAFE): "Reeducació funcional esportiva del corredor/
corredora"
- 11.30 h: Col·loqui
- 11.50 h: Cloenda
- 12.00 h: Esmorzar per als assistents

Està tot organitzat. Les coordinadores seran la Idoia Pinilla i l'Eva Sorribes.
De moment hi ha 18 inscrits.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Restem a l'espera de fer difusió de l'acte als estudiants
de la UdL, deixant places vacants per als

Responsable
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fisioterapeutes col·legiats.
3. Formació
Ens inquieta no oferir cap curs formatiu aquest any.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Demanem que ens proposeu cursos que podríem Dept.
El més aviat possible
organitzar fàcilment a Lleida durant aquest any.
Formació
i
Judith
Voldríem saber si els seminaris es realitzaran o no.
Almazan

4. Curses esportives
Estem cercant curses en les quals fer difusió i promoció de la Fisioteràpia, però ens resulta molt
difícil perquè en totes hi ha quiromassatgistes o fisioterapeutes privats.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

Aprovació de l’acta
Aprovació de l'acta anterior.

Data propera reunió
15 d'abril del 2015 a les 20.30 h.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo

www.fisioterapeutes.cat

