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Acta de la Vª reunió de la secció col·legial de les comarques de 

Lleida 
 
 
Lleida, 20 març de 2007 
 
 
Convocada a les 21.00 hores al domicili de Na Sílvia Solé de Lleida 
 
Hi assisteixen: 
 
Col. 27 Teresa Greoles 
Col. 3396 Maria Teresa Ferre 
Col. 5430 Maria Bedoya 
Col. 5856 Noemí Bravo 
Col. 2643 Sílvia Sole 
Col. 2635 Lidia Poch 
Col. 2713 Anna Llopis 
  
La reunió s’inicia a les 21:00 hores amb el següent ordre del dia: 
 
 
1.- Valoració de la reunió de Seccions Col·legials realitzada el 1 de març a 
Barcelona. 
2.- Valoració de la participació al debat sobre el decret de les teràpies manuals 
a Firnatura. 
4. Temes Varis 
3.- Precs i preguntes. 
 
 
1.- Valoració de la reunió de seccions col·legials realitzada el 1 de Març a 
Barcelona.  
 
S’explica la informació que es va transmetre al Col·legi i es tracten els següents 
punts per actuar: 
 
- Seu col·legial 
 
Es decideix preguntar per la possibilitat de cessió d’una sala per les reunions al 
Col·legi de Veterinaris (Maria Bedoya), Col·legi d’Infermeria (Teresa Greoles) i 
una sala dins l’Hospital Arnau de Vilanova (Teresa Greoles). 
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- Biblioteca 
 

Ens organitzem per aconseguir acords amb: 
- Biblioteca de medicina i infermeria de la UDL.(Teresa Greoles). 
- Biblioteca de INEFC- Lleida (Tere Ferre, Maria Bedoya). 
- Biblioteca de l’Hospital Arnau de Vilanova: 

La Teresa Greoles comenta que podem fer us, només per consulta, a la 
biblioteca de l’Hospital Arnau de Vilanova. 

 
- Dia mundial de la fisioteràpia 
 

- Es proposa al Col·legi enviar als col·legiats per correu ordinari o mail una 
pluja d’idees pel que fa aquest dia. 

- Valorar la capacitat de material de que es disposa  des del col·legi 
(vídeos promocionals, televisió, DVD, carpa, pòsters…). 

- Propostes que sorgeixen: 
- Finalitzar el dia amb un Sopar Col·loqui a Lleida. 
- Realitzar tallers de fisioteràpia respiratòria, tractaments… 
- Passar un vídeo informatiu. 

 
 
2- Valoració de la participació al debat sobre el decret de les teràpies 
manuals a Firnatura. 
Es fa una valoració de com va anar el debat i es parla de l’evolució del nou 
decret. 
 
3.- Temes Varis. 
 
- Cursos  
1- Col·laboració amb Cursos a Lleida: 
Des de l’Hospital Santa Maria es rep informació per part de la Judith Puig per  
col·laborar en nom del Col·legi en cursos de formació que organitza el PADES 
al setembre del 2007. Es decideix demanar a la Judith informació sobre els 
cursos per estudiar la nostra possible col·laboració. 
 
2- Propostes per organitzar cursos des del Col·legi a Lleida el 2008: 
- Blandine-Callais. 
- Fibròlisis diacutànea. 
- Noves propostes que puguin sorgir a través de les enquestes que ja s’han 
enviat. 
 
3- Promoció de la fisioteràpia en medis de comunicació: 
- Es proposa de participar en diaris o ràdios locals per escriure articles 
relacionats amb la professió i informar de l’aparició de la nova secció de Lleida. 
 
 
4.- Precs i preguntes. 
 
Es convoca la pròxima reunió el dimarts 24 d’abril del 2007 a les 21:00 hores al 
centre AXIS. 
 


