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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida 
 

Assistents: 
  
President:  Col.27 Teresa Greoles Sole 
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 5430 Maria Bedoya Ribó 
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col.4188 Noemí Palacin  
  Col. 3396 MªTeresa  Ferrer  Col. 5856 Noemí Bravo  
Convidat/s:   
   

 
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. Assemblea anual Lleida. 
3. Sopar Col·loqui a Lleida. 
4. Propostes d’actuació en la Secció. 
5. Web i correu de Lleida. 
6. Precs i preguntes. 
7. Següent reunió de la Secció. 

 
 

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

 
 

2. Assemblea anual Lleida 
Es decideix canviar la data de l’assemblea de Lleida. La data escollida és el 
dimarts 3 de juny. 
De primera convocatòria a les 20:00h. 
De segona convocatòria a les 20:30h. 
Ordre del dia: 

- Memòria activitats que s’han realitzat l’any 2007 a Lleida. 
- Despeses de Lleida l’any 2007. 
- Objectius generals de la Secció Col·legial de les Comarques de Lleida.  
- Objectius de la Secció de Lleida per al 2008. 
- Activitats proposades per al 2008. 
- Pressupost del 2008. 
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3. Sopar col·loqui a Lleida (12 d’abril de 2008) 
Títol xerrada: Fisioteràpia: comunicació com una eina de benestar. 
Ponents: Es proposa en Francesc Rubí (tècnica del mirall). 
Ordre del dia:  

- 20:45 Presentació sopar. 
- 21:00 Comencem col·loqui Jordi Vila. Emocions, com influeixen en les 

cèl·lules. 
- 21:20 Inés Polo. Comunicació, empatia i acertivitat amb el pacient. 
- 21:40 Francesc Rubí. Comunicació, empatia i fidelització del pacient. 
- 22:00 Precs i preguntes. 
- 22:15 Sopar i tertúlia. 
- 23:30 Tertúlia amb els conferenciants. 
- 23:........ Agraïments. 

 
- Preparar una autorització per als participants perquè ens deixin usar les 

seves dades (tema protecció de dades i obtenció de dades en el sopar de 
Lleida).    

- Pressupost de 20 euros del sopar per part de cada col·legiat.  
- Pressupostos sopar. 
- 150 euros regals ponents. 28 euros per comensal. 
- Demanar material corporatiu del Col·legi per al sopar. 

 
4. Propostes d’actuació en la Secció 

- Participar en fires de Lleida de cara a l’any 2009: Fira Natura, Petitàlia, 
Tecnotast i Minusval (si es fa), Cucalocum. 

- Llocs per a presentar-nos com a Secció a les comarques de Lleida. (llistat 
d’associacions i entitats). 

- Contactes amb els diaris per intentar fer articles i aconseguir que pels 
voltants del Dia Mundial de la Fisioteràpia es faci una introducció de la 
Fisioteràpia  a través dels diaris i revistes lleidatanes. 

 
5. Web i correu de Lleida 

- Anunciar dins de la pàgina web de la Secció Lleida: 
o Necessitat d’articles per aportar en revistes i diaris de Lleida. 
o Informar els col·legiats de les activitats que es faran pròximament. 
o Recalcar la necessitat de voluntaris i participació de la gent en les activitats 

que es proposen des de la secció de Lleida. 
- Agenda per la Secció: (preguntar com s’ha de fer) 

o Agenda de contactes. 
o Agenda de planning de l’any. 
o Agenda de col·legiats de la Secció. 

 
6. Pròxima reunió 
Al centre Axis a les 21:00h. El dimarts dia 8 d’abril del 2008. 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


