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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida 
 

Assistents: 
  
President:  Col. 27 Ma. Teresa Greoles 
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 5430 Maria Bedoya Ribó 
Vocals:  Col. 2643 Sílvia Solé   Col.4188 Noemí Palacín  
  Col. 3396 Ma.Teresa   Col. 5856 Noemí Bravo  
Convidats:    

 
La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Revisió any 2007. 
3. Objectius per a l’any 2008. 
4. Següent reunió. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
 

2. Revisió any 2007 
 
Ja hem complert un any i durant aquest any hem aconseguit: 
- Telèfon mòbil, ordinador amb correu electrònic, telèfon propi de la Secció i 
pàgina web. 
- Hem fet reunions un cop al mes. 
- Reunió a Barcelona un cop cada tres mesos de totes les Seccions de comarques. 
- Esmorzar Col·loqui octubre. Amb xerrada temàtica sobre el dolor crònic. 
- Dia de la Fisioteràpia, 8 de setembre. Hem aconseguit moure tota la premsa 
local. 
- Defensa de la Fisioteràpia en taula rodona. Sílvia i Maria. Al Fira Natura. 
- S’han començat a moure els convenis biblioteques UdL. 
- Hem rebut les enquestes. 
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3. Objectius per a l’any 2008 
 

• Apropar els serveis col·legials a les comarques de Lleida. 
• Mantenir la tradició de l’Esmorzar Col·loqui cada mes d’octubre. 
• Un curs o xerrada formativa a l’any. Pendent Perfetti o algun altre. 
• Humanitzar la Secció: mirar de reunir gent de la mateixa especialitat per tal 

de fer intercanvis d’opinions.  
• Organitzar un Sopar Col·loqui de les comarques Lleidatanes,  a l’abril. 
• Divulgació de la nostra professió: 

o En mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio). 
o Participar el proper any a Fira Natura Lleida. 

• Millorar la participació en el Dia Mundial de la Fisioteràpia. (8 setembre 
2008). 

• Tenir una seu per a la Secció Col·legial de les comarques de Lleida.  
• Aconseguir que els col·legiats facin més ús d’Internet i del web de la 

Secció. 
• Valorar i donar importància al col·legiat col·laborador. Motivar al màxim la 

seva participació. 
 

4. Següent reunió  
 
Es convoca la següent reunió per al proper dimarts 22 de gener de 2008, a les 
21.00 h al Centre AXIS. 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


