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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 Ferre  Col. 5856 Noemí Bravo  
Convidats:  Col. 4529 Ariadna Verdeny  

 
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. Sopar Col·loqui de Lleida 
3. Biblioteca 
4. Curs de ‘Perfetti’ 
5. Esmorzar Col·loqui octubre 
6. Premsa 
7. Web Lleida 
8. Mitjans de comunicació 
9. Local Secció de Lleida 
10. Contactes a comarques de Lleida 
11. Reunió anual comarques de Lleida 
12. Agenda 
13. 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. Sopar Col·loqui de Lleida 
Es decideix realitzar el sopar al restaurant ‘Entrevies’ de Lleida, (Pg. Entrevies, 
parq. Empresa nau4). Es realitzarà el dissabte 12 d’abril del 2008. 
El sopar costarà 28 euros per participant, però hem decidit subvencionar uns 3 
euros per persona, així doncs el col·legiat només pagarà 25 euros pel sopar. 
El sopar començarà a les 20:45 h. S’hi farà la presentació, i la conferència 
començarà a les 21:00h.  
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A les 22:00h. començarà a sopar. 
El Col·loqui es presenta amb el títol : “La comunicació, una eina de benestar” 
Els ponents seran Inés Polo i Jordi Vila. 
El restaurant té una capacitat màxima de 150 persones. 
Cada col·legiat haurà de fer l’ingrés corresponent per tal de poder participar en el 
sopar i haurà d’especificar si voldrà carn o peix de segon plat. 
Pel que fa al material, si ve el Jordi, ell mateix durà el material, però abans 
preguntarem al restaurant si en disposen per als ponents. 
Es vol aprofitar el sopar per a promocionar l’ús de la pàgina web del Col·legi i del 
correu electrònic entre aquelles persones que també vulguin col·laborar amb el 
col·legi.  
Dins de la carta d’invitació al sopar es vol introduir la frase de “connecta’t i 
penja’t, tu ens fas falta , la teva opinió compta, fes ús del web” 
De cara als ponents es decideix regalar un producte típic de les comarques de 
Lleida, com pot ser l’oli verge. 

 
3. Biblioteca  
La Teresa Greoles va aconseguir el telèfon de la Sra. Loli Mancinlleira per 
concretar una reunió amb ella amb l’objectiu de parlar del conveni de les 
biblioteques. Se l’ha trucat diverses vegades, però encara no hem aconseguit 
parlar-hi. 
En la propera reunió esperem poder-hi tenir una data de reunió.  

 
4. Curs de ‘Perfetti’ 
Es comenta que les millors dates per organitzar el curs seria cap al mes de 
novembre així no se solaparia amb l’Esmorzar Col·loqui previst per a l’octubre. 
 
Hem rebut els currículums de les ponents i una part de la proposta formativa, 
però falta completar alguns punts del curs. Quan ho tinguem tot ho farem arribar 
al Col·legi perquè es dugui a terme la seva difusió. 
 

 
5. Esmorzar Col·loqui octubre  
El títol del Col·loqui serà “El dolor crònic lligat a la nutrició.” El durà a terme 
l’Ester Periarnau. 
Encara no s’ha pogut concretar la data amb la ponent, queda pendent de 
confirmar. 

 
6. Premsa  
El contacte amb ‘La Mañana’ es manté. S’està intentant contactar amb Ramon 
Serrat, de la secció d’Especials, per poder concretar la proposta que ens van 
llençar l’any passat de realitzar un especial de Fisioteràpia en la revista setmanal 
d’aquest diari. 
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7. Web Lleida  
Es proposa introduir dins del web un lloc per animar la gent a participar amb el 
Col·legi. Com per exemple, posar articles dels diaris o mitjans de comunicació, 
actes en què cal voluntariat de col·legiats, com, per exemple, Fira Natura, Dia 
Mundial i d’altres, així com oferir la possibilitat de col·laboració directa amb la 
Secció col·legial. 

 
8. 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. 

 
9. Local Secció de Lleida  
La Teresa Ferré proposa demanar si la Secció Col·legial pot demanar un espai 
d’algun centre cívic de la ciutat. 
Es realitzarà una reunió amb la coordinadora de l’Ajuntament, la Carme Roma, el 
proper dilluns per a exposar-li les nostres necessitats de local. 

 
10. Contactes a comarques de Lleida  
Entre tots el components de la Junta, es decideix crear una llista de Col·legis i 
Associacions de les comarques de Lleida per tal de realitzar contactes amb els 
diferents sectors relacionats amb la Fisioteràpia i per donar-nos a conèixer com a 
Col·legi de les comarques de Lleida 

 
11. Reunió anual comarques de Lleida  
Es proposa convocar la reunió anual de les comarques de Lleida, el dijous 27 de 
març a les 21:00h al centre Axis. 

 
12. Agenda  
Es fa una Comissió per crear una Agenda de les comarques de Lleida on hi 
apareguin els actes que es realitzin cada any i els dies senyalats de la Secció. 
D’altra banda es crearà l’agenda de contactes de persones, restaurants, sales de 
conferències i entitats que puguin, en algun, moment col·laborar amb el Col·legi 
o ens puguin ser d’ajuda per a facilitar any rere any l’organització d’actes, cursos, 
conferències i convocatòries de premsa. 

 
13. Següent reunió  
La reunió finalitza a les 22.00h i es convoca la següent per al proper dimarts 11 
de març de 2008, a les 21.00 h al Centre AXIS. 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


