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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA 

Núm. d’acta: 01/2016 Hora d’inici: 20.00 h Data: 20/01/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Diana Martorell Sotscoordinador  Noemí Bravo 

 Judith Almazán  Núria Cortada  Carol Naudí 

 Eva Sorribes  Idoya Pinilla   

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Valoració Seminari estabilització cervical Lleida 
2. Esmorzar Col·loqui 2016. 
3. Projecte "Escoles". 
4. Aspectes a millorar. 
 

 

1. Valoració Seminari estabilització cervical Lleida 

La Judith Almazán va ser la responsable de la Secció encarregada de coordinar la jornada, 
la qual es va realitzar el dia 15 de gener de 2016. 
Aspectes a criticar: Sempre hi ha problemes de coordinació amb la facultat; mai saben si ha 
arribat el nostre material, on està, quin aula és la reservada pel curs, etc. 
Aquesta vegada es va fer el curs sense material fins les 12.00 h i sense reforç audiovisual 
perquè no anava el projector. 
Creiem que és necessari que el dia anterior a qualsevol curs es truqui des del Col·legi a la 
facultat per assegurar-se els aspectes referent al material i aula. 
 

 

2. Esmorzar Col·loqui 2016 

Pensem que la data de l'esmorzar aquest any hauria de ser durant el mes d'abril, tot i que la 
data dependrà del ponent.  
Com a temes hem pensat: 
- Acupuntura: Com a possible ponent hem pensat en el Tomàs Teggiachi.  
- Fisioteràpia aquàtica: Si la ponència d'acupuntura no és viable ens agradaria abordar 
aquest tema, atès que mai s'ha pogut realitzar cap curs. No coneixem cap ponent, ens 
agradaria que ens assessoressiu, per si coneixeu a algú.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contactar amb el Tomàs per oferir-li la ponència.  Noemí Bravo 
 

      

 

3. Projecte "Escoles" 

Aquest any hem fet una xerrada per a nens de 3r al col·legi Magí Morera i tenim 
concertades: 
Sant Josep de Calassanç: 8 de febrer, 15.00 h (Judith Almazán) 
Lo Marraco: 28 de gener (Judith Almazán) 
Escola de Jardineria: 10 de Febrer (Diana Martorell) 
 
L'escola "Sant Jaume" està pendent de confirmació. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Estem a l'espera de noves escoles per confirmar 
dates (ja que recordem que en un principi es van 
apuntar més centres)    
 

Núria 
Cortada/ 
Coord. de 
seccions 

Al més aviat 
possible 

 

4. Aspectes a millorar 

Els col·legiats als seminaris ens han comentat els següents temes: 
- Hi ha col·legiats que no han rebut els certificats d'assitència del seminari "Sistema visual" 
- Hi ha col·legiats que ens proposen que des del Col·legi es podria enviar un SMS 
recordatori de tots els actes, seminaris i cursos que es fan, atès que solament s'envien a 
vegades. Des de la Secció pensem que és molt bona idea. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Respondre a les necessitats dels col·legiats 
exposades anteriorment. 

Noemí Bravo i 
coordinadora 
de seccions 

Al més aviat 
possible 

Aprovació de l’acta 

Aprovació de l'acta anterior. 

 
 

Data propera reunió 

22 de febrer de 2016. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Diana Martorell      Noemí Bravo 
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