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Convocada a les 21.00 hores al centre Greba de Lleida. 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  Col.     27 Teresa Greoles 
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 4188 Noemi Palacin  
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé  Col. 3927 Jara Tapiador 
  Col. 3396 MªTeresa  Ferré  Col.5856 Noemí Bravo 
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 
1- Revisió Esmorzar Col·loqui. 
2- Pallassos Tenim Nassos (18 de febrer de 2009). Cafè del Teatre. 
3- Conveni Biblioteca UdL. 
4- Local Secció Territorial de Lleida. 
5- Cursos 2009. 
6- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 5 de setembre de 2009 a Tàrrega. 
7- Canvis Junta Secció Territorial de Lleida. 
8- Curs de formació de Seccions a Barcelona. 
9- Precs i preguntes. 
 

 
1- Revisió Esmorzar Col·loqui 
 

- Els assistents  van quedar molt satisfets per la temàtica i la bona comunicació. 
- Els ponents també es van sentir satisfets pel resultat i la bona acollida per part de 

la Secció. 
- El regal escollit, una ampolla d’oli de les terres de Lleida, té bona acceptació. 
- El càtering molt ben presentat i bona disposició a adaptar-se el pressupost dels 

inscrits. 
- La sala de comunicació de l’hospital és adequada, però cal vigilar amb més 

inscripcions a l’hora de l’Esmorzar, l’espai queda una mica reduït. 
- Poca afluència, possible motius: 

o El nom de la ponència, pensem que va fer la gent enrere i falta 
d’especificació del contingut. 

o Les dates a prop de Nadal. 
o Va coincidir amb un curs formatiu a l’Hospital de Santa Maria. 

- L’horari va anar sobre el previst. 
- Dinar de cortesia per als ponents i membres de la Junta de Govern del Col·legi. 

Vigilar de fer la reserva sempre confirmant l’assistència amb els ponents i 
membres de la Junta de Govern i de la Secció Territorial de Lleida. 
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2-Pallassos Tenim Nassos (18 Febrer 2009). Cafè del Teatre 
     -  Membres assistents: 5 membres de la Secció. Hora de trobada a les 20:30 h. 

- Material necessari per a l’actuació: llitera, esquelet, guants làtex, pilota 
bobat, talles, cunya, crema, martell reflexes, una mà articulada, theraband, 
cold pack. A càrrec de la Secció. 
-   Càmera de fotos i vídeo.  A càrrec de la Secció. 
 

 
 

3- Conveni Biblioteca UdL 
- Les negociacions iniciades des de la Secció, per la dificultat de comunicació 
amb la UdL, s’han derivat a Barcelona. S’han d’iniciar noves negociacions per 
tal d’arribar a un acord amb la UdL. 

 
 
 

4-  Local Secció Territorial Lleida  
- Actualment en vies de signar contracte amb el propietari i pendents de 
pressupostar les obres de reforma. 
 

 
 

5- Cursos 2009 
- A l’última reunió trimestral a Barcelona es va proposar que s’organitzessin a 
Lleida els següents cursos: 1. Iniciació al tractament de la incontinència 
urinària, 2. Fisioteràpia respiratòria i 3. Massatge per a bebès (demanats pels 
col·legiats de Lleida a les enquestes). Restem a l’espera de confirmació i 
d’aprovació. 
 

 
 

6- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 5 de Setembre 2009 a Tàrrega 
-  Hem contactat amb els pallassos i els hem fet la proposta de preparar algun 
espectacle destinat als nens i reeducació postural. Demanem al Col·legi material 
d’higiene postural a l’escola (vídeo, pòster, tríptic informatiu...) 
-  Contactar amb col·legiat de Tàrrega, perquè informi i col·labori amb la Secció 
per preparar el DMF. 
-  Fer sol·licitud a l’Ajuntament de Tàrrega per la ubicació (confirmar si la Plaça del 
Pati és el lloc adequat amb el col·legiat de Tàrrega). 
-  Buscar empresa de carpes a Lleida, per tal d’estar muntades a les 8 del matí. 
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7- Canvis Junta Secció Territorial Lleida 
- La Teresa Greoles deixa el càrrec de presidenta i també la Secció Territorial 

de Lleida. 
 

 
 

8- Curs de formació de seccions a Barcelona (24 de Gener 2009) 
- Els dos membres assistents al curs informem a la resta de la Secció del 

contingut (formació funcionament col·legial i de les seccions).  
- Es decideix que cada secció disposarà d’una càmera de fotos. 
- Formació col·legial a Lleida: 1 membre la Secció tindrà una gratuïtat i 

s’encarregarà de la coordinació del curs. La resta de membres de la Secció 
que estiguin interessats en realitzar el curs obtindran un descompte del 
30%.  

 
 
 

9- Precs i preguntes 
- Es convoca propera reunió el dia 17 de març a les 21 hores, a l’Axis. 
 

 
VP President      VP Secretari 
 
 


