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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 MaTeresa  Ferrer  Col. 5856 Noemí Bravo  
   

 
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. Conferència nou Títol de Grau 
3. Biblioteca 
4. Sopar de les comarques de Lleida 
5. Agenda Formativa any 2008 
6. Esmorzar Col·loqui Octubre 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
8. Enquestes 
9. Mitjans de comunicació 
10. 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. Conferència nou Títol de Grau 
 
Es realitzarà la conferència sobre el “Nou Títol de Grau“ el proper dia 9 de febrer 
a la Biblioteca Pública d’11:00 hores a 13:00 hores, càrrec del senyor Daniel 
Jiménez. 
 

 
3. Biblioteca 
S’ha de tornar a buscar les persones de contacte, realitzar una reunió i facilitar 
els tràmits necessaris. 
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4. Sopar de les comarques de Lleida 
Es decideix realitzar un Sopar Col·loqui on els possibles candidats serien el Jordi 
Vila o una introducció al “Mètode Perfetti” 

 
5. Agenda Formativa any 2008 
Es proposa realitzar un curs de ‘Perfetti’ a càrrec de la Srta. Èlia. Es demanarà 
disponibilitat, formació i continguts del curs per començar-ho a gestionar amb el 
Departament de Formació del Col·legi. 

 
6.  Esmorzar Col·loqui octubre 
Es proposa buscar un conferenciant i els temes a tractar.  Hi ha la possibilitat de 
realitzar una xerrada informativa sobre la nutrició durant el procés de 
rehabilitació. 

 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
L’ús de les carpes de la Diputació és una possibilitat, la Sra.Tere Ferre ens enviarà 
el pressupost exacte que ens ha de permetre comparar si realment val la pena 
llogar les carpes o surt més a compte fer-ho des de Barcelona. 
La demanda de la Diputació s’ha de realitzar per escrit i s’ha de pagar el 
transport i l’assegurança. 

 
8. Enquestes 
Es proposa penjar en el web el resum de les enquestes per Internet, així tots els 
col·legiats podran conèixer les inquietuds dels col·legiats de la Secció de les 
comarques de Lleida. 

 
9. Mitjans de comunicació 
Parlar amb la revista de ‘La Mañana’ per tirar endavant la proposta que ens van 
fer pel Dia Mundial de la Fisioteràpia.  
El tema que voldríem tractar seria:Què és la Fisioteràpia? 
En aquest àmbit estaria molt bé presentar articles elaborats pels col·legiats per 
informar la població i sensibilitzar-la  envers la nostra professió. 

 
10. Següent reunió  
Es finalitza la reunió a les h. i es convoca la següent per al proper dimarts 26 de 
febrer de 2008 a les 21.00 hores al Centre GREVA. 

 
 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


