Acta de la VIIIª reunió de la secció col·legial de les comarques de
Lleida
Lleida, 26 de juny del 2.007
Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida
Hi assisteixen:
Col. 3396 Maria Teresa Ferre
Col. 5856 Noemi Bravo
Col. 5430 Maria Bedoya
Col. 2643 Silvia Solé
Membre convidat Oriol Farré, dentista i nociterapeuta.

La reunió s’inicia a les 21:00 hores amb el següent ordre del dia:

1. Enquestes secció
S’ha avisat el col·legi d’enviar les enquestes per correu tradicional, tal com es va
acordar des del febrer. L’enviament d’enquestes ara per ara està en tràmit.

2- Dia mundial de la fisioteràpia.
Es proposa fer una penjada de cartells la setmana abans del dia 8 de setembre
per donar a conèixer el lloc on es duran a terme els tallers.
S’organitza a “grosso modo” com es farien els tallers, basats en massatge,
drenatge limfàtic, fibròlisis diacutànea, punció en sec...
Es proposa realitzar durant tot el dia unes quatre hores de taller intercalades amb
espais de vídeo i de descans.
A la parada es donaria informació durant tot el dia i informaríem a tota la gent que
passa pel carrer major.
Queda pendent demanar l’espai i les carpes a l’ajuntament.

www.fisioterapeutes.cat/seccions/

lleida@fisioterapeutes.cat

3- Esmorzar col·loqui.
Isabel Salvat Salvat s’ofereix per participar al col·loqui proposant temes com
introducció al síndrome del dolor miofascial i el dolor perifèric i centralitzat.
Pel que fa a la sala la biblioteca pública és veu amb bons ulls per realitzar la
xerrada i és un bon lloc per poder fer l’esmorzar també. Es tramita una sol·licitud a
la biblioteca per reservar la sala.
Pel que fa el pressupost de l’esmorzar es preguntarà directament a la Teresa
Greoles.
La data de realització del col·loqui és decideix en dia 20 d’octubre pel matí.

4- Coneixem a l’Oriol Farré.
En la reunió convidem a participar Oriol Farré que ens fa cinc cèntims sobre
l’anestèsia psicològica, ell l’aplica amb els seus pacients en la seva consulta de
dentista. Ens explica en què consisteix la seva tècnica i dialoguem sobre els
possibles usos d’aquesta en la fisioteràpia. Tanmateix ens comenta de la
possibilitat de realitzar un curs a Lleida sobre la utilització de la tècnica.

5- Precs i preguntes.
Es convoca la pròxima reunió el dimarts 31 de juliol a les 21:00h. Al centre Axis.
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