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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida 
 

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

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

Ordre del Dia 
 
1- Revisió de despeses semestre. 
2- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
3- Local demarcació de Lleida. 
4- Reorganització de la Secció. 
5- Cursos i xerrades Secció Lleida. 
6- Precs i preguntes. 
 

 
1- Revisió despeses semestre 
 
Es fa un valoració de les despeses del semestre dels components de la Secció i de 
les activitats que s’han dut a  terme durant el primer semestre del 2008. 
 

 
2- Dia Mundial 2008 
 
- S’acaba d’aclarir el lloc on es realitzarà el DMF, serà a l’Av.Blondel amb c/ 

Comtes de Foix. 
- Es proposen el nous tallers i l’horari del Dia Mundial. 
- En horari, es decideix acabar una hora més tard si és possible: 

o Matí: de 10:00 a 14:00 
o Tarda: de 16:00 a 20:00 

- Tallers: Pancarta amb les mans, pòster de correcció postural i vídeo del 
Col·legi. 

- Es busca col·laboració amb la llar dels sordmuts. 
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3- Local demarcació de Lleida 
 
- La Silvia i la Maria presenten dues propostes dels locals que han anat a 

visitar.  
- Es decideix les característiques del local: 
- D’uns 60 m2, amb lavabo, despatxet i sala gran. 
- Altell, ja que surt més econòmic. 
- Localització propera a un centre de Fisioteràpia. 
 

 
4- Reorganització de la Secció 

 
- La Maria Bedoya, secretària de la Secció, a partir del octubre abandonarà el 

seu càrrec degut a un canvi de lloc laboral, no podrà continuar al Col·legi. 
- Es decideix, per a la pròxima reunió, buscar un/a nova candidat/a per a 

cobrir la vacant, reorganitzar i traspassar les funcions de la secretària. 
- Per altra banda es decideix obrir portes a la Secció per augmentar el 

nombre d’integrants de dins de la Secció. 
 

 
 
 

5- Cursos i xerrades  
 
- Esmorzar Col·loqui. 
- Es presenten altres propostes per al novembre, com el treball amb 

musicoteràpia en la Fisioteràpia i s’obre el ventall a noves idees. 
- Es repassa el material necessari per al curs de Perfetti.  
- S’estudia la manera d’indicar als participants el lloc on s’ubica exactament 

la sala i els llocs on poden anar a menjar (restaurant de l’hospital). 
 

 
6- Precs i preguntes 

 
- Es decideix realitzar la propera reunió el dimarts 23 de setembre al centre 

Greva de Lleida a les 21:00 hores. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
 
 


