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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis, de Lleida 
 

Assistents: 
  
President:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 4188 Noemi Palacin 
Vocals:  Col. 3927 Jara Tapiador  
  Col. 3396 MªTeresa  Ferré  
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 
1- Local / Seu de la Secció Territorial de Lleida. 
2- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
3- Reunió trimestral de seccions a Barcelona (31/3/09). 
4- Formació 2009. 
5- Valoració Pallassos Lleida. 
6- Precs i preguntes. 
 

 
1- Local / Seu de la Secció Territorial de Lleida 

 
- S’ha de fer una còpia de les claus. 
- Estem a l’espera que el Col·legi ens enviï la normativa que demana 

l’Ajuntament de Lleida per al permís d’obertura i preparar la proposta de 
reforma. 

- Proposta de la Secció: adaptar vàter, rampa d’accés, respectar despatx ja 
existent, conservar petita estança com a petit magatzem, fer una sala 
diàfana amb un embà plegable, aproximadament a la meitat, fer els vidres 
de la façana translúcids, bomba de calor, terra de parquet, pintar, repassar 
pintura de reixa de tancament i revisar instal·lació elèctrica. La proposta es 
definirà sobre plànol un cop tinguem la normativa. 

- El Col·legi citarà els industrials subministrats per la Secció per tal de fer el 
pressupost de les obres. Considerem necessari tenir la proposta de reforma 
feta a escala abans de citar els industrials i iniciar l’obra. 

- S’ha de donar d’alta l’aigua i la llum una setmana abans d’iniciar les obres. 
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2- Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
- Demanem que el Col·legi convoqui els col·legiats de Tàrrega el dijous dia 

16 d’abril a les  20:30 hores a Tàrrega. 
- La Secció ha de contactar de nou amb els pallassos per fer una proposta 

econòmica. 
- Estem a l’espera de conèixer el material de què disposa el Col·legi sobre 

ergonomia a l’escola: vídeos, pòster... 
- Ens agradaria disposar del recull d’intervencions del fisioterapeuta Lluís 

Puig al programa “Els matins de TV3” de Josep Cuní. 
- Si la idea dels pallassos prospera, voldríem contactar amb la Llar del Sord, 

de Lleida, per tenir un traductor de llengua de signes per a les 
representacions dels pallassos. 

- Estem a l’espera de l’acceptació de la ubicació de la carpa a la Plaça del 
Carme. 

- Busquem una empresa de carpes de la província, a poder ser de Tàrrega. 
Volem la carpa muntada a les 8 hores. 

 
 

3- Reunió trimestral de seccions a Barcelona (31/3/09) 
 
- Hem revisat la proposta de nou reglament. 
- Hi assistirem 2 membres de la Secció. 
 

 
4-  Formació 2009 

 
- Estem a l’espera que el Departament de Formació ens passi el calendari dels 
cursos sol·licitats per al 2009. 

 
 

5- Valoració “La Fisioteràpia amb ulls de pallasso” 
 
- Al Departament de Comunicació se li ha passat una valoració i les 

fotografies i queda pendent que se’ns expliqui com enviar els vídeos. 
- Estem a l’espera si s’ha aprovat un donatiu per als Pallassos Lleida. 
 

 
6- Precs i preguntes 

 
- Es convoca propera reunió el dia 28 d’abril del 2009 a les 21 hores, a l’Axis.
 

 
VP President      VP Secretari 


