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SECCIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA
Núm. d’acta: 03/2017

Hora d’inici: 20.00 h

Data: 30/03/2017

Assistents:
Coordinador

Diana Martorell

Sotscoordinador

Judith Almazán

Núria Cortada

Eva Sorribes

Marta Rodríguez

Convidats

Noemí Bravo
Carol Naudí

Ramon Aiguadé

Ordre del dia
1. Reunió trimestral de Seccions per Skype.
2. Projecte "Gent Gran".
3. Formació 2017.
4. Celebració del desè aniversari de les seccions.
5. Curses 2017.
6. Esmorzar Col·loqui.
7. DiFT 2017.

1. Reunió trimestral de Seccions per Skype
La Judith Almazán va ser la responsable de la Secció que va cobrir la reunió. Ens informa breument
del temes parlats:
- Borsa per cobrir les places vacants de la Secció: S'obrirà pròximament i es deixarà oberta durant
un mes, aproximadament.
- Altres temes que s'especifiquen a continuació com a punts de l'acta.

2. Projecte "Gent Gran"
Els tallers que es faran abans del juny els cobrirà algun membre de la Secció. La resta, ja es
realitzarà seguint la borsa dels col·legiats que vulguin participar al projecte.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Ens preguntem si seria possible que aquest any, ja que
és la primera edició d'aquests tallers, si abans d'obrir-los
a borsa ens ho podríeu oferir als membres de la Secció.

Coordinadora
de seccions

Data realització
Al més aviat possible

3. Formació 2017
Curs de lesions de EI: De moment s'ajorna.
Curs de Reprogramació abdominal: està pendent de confirmar si es pot realitzar el 3 de juny.
Curs de respi: Del 3 al 5 de novembre, confirmat.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Acabar de confirmar tots els cursos previstos per a
aquest any

Coordinadora
de seccions

A mesura que es vagin
confirmant

4. Celebració del desè aniversari de les seccions
Se'ns ha informat sobre el problema que suposa d'organitzar un curs d'hipopressius expedint un
certificat oficial i que se'ns ha ofert la possibilitat de realitzar un curs, igualment gratuït per a tots els
col·legiats, d'abdominals en general, explicant una mica cadascun dels mètodes. Agraïm la proposta
però pensem que aquest any també oferim el seminari de "Reprogramació abdominal" i seria massa
repetitiu per l’interès dels col·legiats.
Després de debatre-ho, decidim canviar la temàtica del curs i proposem aquests temes per ordre de
preferència:
1- Control motor amb Juan Anaya
2- Neurodinàmia
3- Fuetada cervical

www.fisioterapeutes.cat
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Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Confirmar la nostra proposta.

Coordinadora
de seccions

Data realització
Al més aviat possible

5. Curses 2017
- "Clàssica dels Murs" el proper 22 d'abril a Cervera. La Núria Cortada i la Noemí Bravo seran les
responsables d'assistir-hi.
- Cursa Trail "Lo Búnquer" el 4 de juny. Judith i Marta.
- Transplant bike, 24 setembre a Almenar.
- Cursa Transiscar a Agramunt.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Enviem formulari als dos contactes de les curses per
començar a organitzar la nostra col·laboració.

Diana Martorell
i Noemí Bravo

Data realització
Aquesta setmana

6. Esmorzar Col·loqui
Ja està tot organitzat per al dia 29 d'abril. Recordem que aquesta edició no és possible d'organitzar
l'esdeveniment a l'Aula Magna de la universitat perquè està ocupada.
L'Eva Sorribes i la Judith Almazán seran les responsables de portar a terme la reunió anual de la
Secció i de coordinar l'Esmorzar Col·loqui.
Regal lot de la pastisseria amb el càtering (que no es fa a l'Aula Magna)
Eva Sorribes i Judith

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Encarregar un lot de productes a la mateixa pastisseria
on demanem el càtering per donar-li com a obsequi al
ponent.

Coordinadora
de seccions

Data realització
Al més aviat possible

7. DiFT 2017
Se celebrarà un dia al setembre, pendent de confirmar la data. Hi haurà un tema comú: "Activitat
física terapèutica". A partir d'aquest tema cada província haurà de pensar una activitat i s'haurà de
concretar:
- Descripció d'activitat.
- Llocs on es realitzarà (hi ha la possibilitat de fer la mateixa activitat i a la mateixa hora en diferents
indrets de la província).
- Dia i hora.
Cada secció haurà de comunicar la seva proposta abans de finalitzar el mes de maig

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Aprovació de l’acta
Es llegeix i s'aprova l'acta anterior.

Data propera reunió
Abril 2017, dia a confirmar.

Coordinador
Diana Martorell

VP Sotscoordinador
Noemí Bravo
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