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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. 4188 Noemi Palacin Hurtado 
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col.5856 Noemí Bravo 
  Col. 3396 MªTeresa  Ferré  
Convidat/s:  Col. 3927 Jara Tapiador  Col. 5430 Maria Bedoya 
   

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

Ordre del Dia 
 
1- Valoració Curs Perfetti 
2- Local/oficina Secció comarques de Lleida 
3- Esmorzar Col·loqui 
4- Pressupost 2009 
5- Nous membres de la Secció 
6- Precs i preguntes. 
7- Propera reunió 
 

 
1- Valoració Curs Perfetti 
 
- Organització prèvia al curs: no ha estat bona, hi ha hagut dificultats en la 
preparació del curs, no hi havia pautes a seguir, falta de comunicació i 
coordinació amb el Col·legi, Secció i ponents. 
Durant el curs tot ha anat bé. 
- Material: millor que arribi amb més antelació a Lleida, un dia abans no n’hi ha 
prou, tots treballem. 
- Recordem que vam demanar el full per a l’actualització de dades dels col·legiats. 
No l’hem rebut i no hem pogut fer-ne ús en el curs. 
- Pendent enviar foto i crònica del curs. 
- Es va organitzar un sopar, on hi van assistir un 77’27% dels inscrits. 
 

 
2- Local/oficina Secció comarques de Lleida 

 
- Hem decidit continuar la recerca d’un local per a la seu des de la Secció. 
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3- Esmorzar Col·loqui 

 
- Data: gener 2009 
- Ponent: Irene Fernández 
- Tema: “Fisioteràpia a escena” 
- Cal fer reserva a la pastisseria Sendra i de la Sala de La Fundació la Caixa. 
- Pendent buscar un/a ponent de Lleida. 

 
 

4-  Pressupost 2009 
 
- Demanem el desglossament del pressupost del 2008, necessari per fer 

pressupost 2009. 
 

 
5- Nous membres de la Secció 

 
- Incorporem una nova membre a la Secció, Jara Tapiador Guarga  col·legiada  

número 3927, com a vocal de la Secció. 
  

 
6- Precs i preguntes 
 
- Volem reunir-nos amb la Junta del Col·legi a Lleida, durant el mes de novembre, 
per apropar criteris Col·legi- Secció. 
 
- El curs que volen impartir a les seccions, volem assistir-hi tots els membres de la 
Secció i que es faci a Lleida. 
 
- Recordem la necessitat d’un altre telèfon mòbil, per dur a terme les tasques de 
la Secció. 
 
- Volem afegir de forma sistemàtica el full d’informàtica però afegint connecta’t i 
penja’t, tu ens fas falta, la teua opinió compta, fes ús de la web” (amb la 
paraula teua, ja que som de Lleida i amb un disseny gran i cridaner ) i l’adreça 
electrònica i el número de mòbil de la Secció.  

 
7- Propera reunió 

 
Es convoca la propera reunió el dia 18 de novembre a les 21 hores a l’Axis. 

  
 
V.P. President      V.P. Secretari 
 
 


