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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 08/15 Hora d’inici: 20.00 h Data: 28/07/2015 (Balaguer) 

 
Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats              
 

Ordre del dia 
1- Formació: "Bases de la Fisioteràpia en la Unitat de Cures Intensives (UCI) i ventilació 
mecànica". 
2- Formació 2016. 
3- ST "Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ictus i TCE. 
4- ST "Raonament clínic". 
5- Projecte "Escoles". 
6- Cursa "Transiscar". 
 

 
1. Formació: "Bases de la Fisioteràpia en la Unitat de Cures Intensives (UCI) i ventilació 
mecànica" 
 El curs està programat per als dies 6 i 7 de novembre i les coordinadores seran la Judith 
Almazán i la Noemí Bravo.  

 
2. Formació 2016 
Les nostres preferències de cursos per a aquest any 2016 són: 
- CORE 
- Maternitat 
- Punció Seca 
- ATM 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmació dels cursos demanats i dates 
possibles  

Coord. de 
seccions - 
Noemí Bravo 
 

Al més aviat 
possible 

 
3. ST "Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ictus i TCE 
Confirmen l'organització del ST "Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ictus i TCE" 
per al 19 de setembre.  
La Judith Almazán i la Noemí Bravo seran les coordinares de l'acte. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Confirmació de l'organització del ST. 
 

Coordinadora 
de seccions/ 
Noemí Bravo 

Al més aviat 
possible  
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4. ST "Raonament clínic"  
Confirmen l'organització del ST "Raonament clínic" per al 21 de novembre.  
L'Eva Sorribes i la Carol Naudí seran les coordinares de l'acte.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmació de l'organització del ST. Coordinadora 

de seccions i 
Carol Naudí 

Al més aviat 
possible 

 
5. Projecte "Escoles" 
Estem a l'espera de saber si seguirem realitzant el projecte "Escoles" l'any 2016. La Isabel 
Prats, la responsable de l'Ajuntament, està a l'espera de saber si el farem o no.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Saber si aquest any disposem de pressupost per 
seguir el projecte 
 
Saber la vostra opinió sobre canviar els PPT o de 
cursos (nosaltres, com a Secció, pensem que 
podríem fer el projecte sempre amb els alumnes de 
tercer i així cada any ens evitaríem aquest 
problema). 

Coordinadora 
de seccions - 
Núria Cortada 

Al més aviat 
possible  

 
6. Cursa "Transiscar" 
Decidim repetir la nostra participació a la cursa "Transiscar", programada per al 10 
d'octubre. Les coordinadores de la cursa seran la Diana Martorell i l'Eva Sorribes.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Començar els tràmits per organitzar la cursa.   Diana 

Martorell- 
Coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible 

 
Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 
Setembre del 2015 a les 20.30 h, dia a confirmar. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 


