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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 06/2015

Hora d’inici: 20.00 h

Data: 25/06/2015

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 de les seccions a Girona.
2- Valoració final del projecte de les escoles.
3- Valoració de la cursa "Trail Lo Búnquer" a Foradada.
4- Valoració de la xerrada a la universitat sobre la Secció Territorial de Lleida del CFC.
5- Propera reunió trimestral de seccions del Col·legi via Skype.
6- Seminaris tècnics.

1. Valoració de la reunió trimestral de les seccions a Girona
El dia 17 de juny es du a terme la reunió trimestral de les seccions a Girona i hi assisteix la
Carol Naudí com a membre representant de la Secció.
Ens explica els temes tractats a la reunió i els temes pendents de tractar i decidir en les
nostres properes reunions de Secció.
2. Valoració final del projecte de les escoles
De moment ja hem acabat totes les xerrades programades a les escoles que han volgut
participar en el projecte.
L'experiència ha estat molt positiva i enriquidora.
La Núria Cortada es reuneix amb la Isabel Prats, la representant de l'Ajuntament de Lleida,
per parlar sobre la valoració final del projecte que s'ha dut a terme. La Isabel refereix que
han rebut crítiques molt bones per part de les escoles participants i ens pregunta si l'any
vinent estaríem interessats a continuar-ho. I si és així, a quins cursos ho faríem, atès que
els alumnes de tercer d'aquest any l'any vinent estarien a 4rt i ja haurien escoltat la mateixa
xerrada. Ens plantegen dues opcions: o canviar les xerrades o exposar la ponència a uns
altres cursos.
Ens destaca que, tot i estar molt satisfets amb els resultats del projecte, no se'n poden fer
càrrec econòmicament i, per tant, només es podria tirar endavant si fos el CFC l'inversor.
Per acabar, la Núria Cortada proposa la nostra col·laboració en possibles projectes de
l'Ajuntament on creguin convenient l'assistència d'un fisioterapeuta.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Saber si aquest any disposem de pressupost per Núria
seguir el projecte.
CortadaEl
més
aviat
Saber la vostra opinió sobre canviar els PPT o de Coord.
de possible
cursos (nosaltres, com a Secció, pensem que seccions
podríem fer el projecte sempre amb els alumnes de
tercer i així cada any ens evitaríem aquest
problema)

www.fisioterapeutes.cat
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3. Valoració de la cursa "Trail Lo Búnquer"
La valoració de la cursa és molt positiva, ha estat molt ben organitzada.
Les coordinadores de la Secció van ser la Núria Cortada i la Judith Almazán.
No va haver-hi cap incidència i els organitzadors ens van convidar a participar-hi de nou
l'any vinent.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

4. Valoració de la xerrada a la universitat sobre la Secció Territorial de Lleida del CFC
La Núria Cortada explica als estudiants de Fisioteràpia de darrer any què és la Secció de
Lleida del CFC, com funciona i quins objectius s'intenten assolir.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

5. Propera reunió trimestral de seccions del Col·legi via Skype
Es convoca la propera reunió trimestral de seccions del Col·legi el dia 10 de setembre via
Skype. La representant de la Secció serà la Carol Naudí.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

6. Seminaris tècnics
Teníem programat el Seminari de raonament clínic el dia 19 de setembre i ens informen que
aquest dia el professor d'aquest seminari no està disponible. Des del Col·legi ens
pregunten si estem interessats a proposar una altra data. La Secció decideix que sí.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Concretar un altra data per realitzar el seminari.
Noemí Bravo- El
més
aviat
Coord.
de possible
seccions
Aprovació de l’acta
Aprovació de l'acta anterior.

Data propera reunió
28 de juliol del 2015 a les 20.30 h.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo

www.fisioterapeutes.cat

