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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 
Núm. d’acta: 08/15 
 Hora d’inici: 20.00 h Data: 24/09/2015 

 

Assistents: 
Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 
 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats               
 

Ordre del dia 
1- Valoració del ST: Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ICTUS i TCE. 
2- Cursa Transiscar 2015. 
3- Formació programada 2015-16. 
4- Valoració de la reunió trimestral de seccions. 
5- Projecte "Escoles". 
6- III Torronada Col·loqui. 
7- Modificació de les bases de les seccions. 

 

1. Valoració del ST: Sistema visual per a l'acció amb pacients amb ICTUS i TCE 
Les coordinadores del ST van ser la Judith Almazán i la Noemí Bravo. 
Van assistir-hi 22 col·legiats, tots els que havien realitzat prèviament la inscripció. La seva 
valoració global va ser molt positiva. 
La Judith va ser la responsable d'enviar les fotografies i l'informe de l'activitat al Col·legi. 

 

2. Cursa Transiscar 2015 
La cursa és el 10 d'octubre i les coordinadores seran l'Eva Sorribes i la Diana Martorell. 
La Noemí Bravo informa que ja ha enviat al Col·legi la informació necessària per publicar la 
oferta de treball al web. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
            

 
      

 

3. Formació programada 2015-16 
La formació pendent per al 2015 és: 
- "Bases de la Fisioteràpia a la unitat de cures intensives (UCI) i ventilació mecànica": 6 i 7 
de novembre. Les coordinadores seran la Judith Almazán i la Noemí Bravo. 
I la programada per al 2016: 
- "ST de Fisioteràpia respiratòria": 19 de març 
- CORE      
- ST d'estabilització cervical 
- Abordatge del SDM (60 hores) 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Respecte del curs de UCI la Judith i la Noemí volen 
assistir com a coordinadores i no com a alumnes. 
Suposem que en aquest cas no és necessari 
realitzar la inscripció. Restem a l'espera de a 
resposta. 

Coordinadora 
de seccions/ 
Noemí Bravo 

Al més aviat 
possible  
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4. Valoració de la reunió trimestral de seccions  
La reunió es va dur a terme per Skype el dia 16 de setembre i la representant de la Secció 
de Lleida va ser la Judith Almazán. 
La Judith ens informa a la resta de membres dels temes parlats a la reunió: 
- DIFT + Sopar anual + Jornada NME: 27 i 28 de novembre 
- Formació 2015-16 programada (+ seminari nou d'ortopèdia) 
- Modificació de les bases de les seccions 
- Data de la propera reunió trimestral: 18 o 25 de novembre a Barcelona 
- Nou projecte amb els gimnasos (EKE, Trèvol, Royal i Zenkiu) 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

5. Projecte "Escoles" 
La Isabel Prats, responsable de l'Ajuntament de Lleida, vol reunir-se amb nosaltres per 
plantejar conjuntament el projecte d'aquest any.  
Ens pregunten si volem obrir els tallers també als pares i mestres i contestem que sí; a 
demanda de les famílies i professorat, així com ho vam fer l'any passat. 
La Núria Cortada es reunirà el 20 d'octubre amb la Isabel Prats.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
              

 

6. III Torronada Col·loqui 
Aquest any organitzarem la tercera edició de la Torronada Col·loqui. Per escollir un tema 
que interessi a la majoria de fisioterapeutes del territori ens agradaria disposar de les 
valoracions que van fer els assistents de l'edició anterior. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Restem a l'espera de les valoracions de la 
torronada anterior. 

Coordinadora 
de seccions/ 
Noemí Bravo 

Al més aviat 
possible 

 

7. Modificació de les bases de les seccions 
Es parla sobre les modificacions de les bases de les seccions per part de la Junta i totes hi 
estem d'acord. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

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

 

Data propera reunió 
19 d'octubre del 2015 a les 20.30 h. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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