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Convocada a les 20:30 hores al CAP de Tàrrega. 
 

Assistents: 
  
President:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 4188 Noemi Palacin 
Vocals:  Col.5856 Noemí Bravo  Col. 3927 Jara Tapiador 
  Col. 3396 MªTeresa  Ferré  
Convidat/s:  7 fisioterapeutes de Tàrrega (veure annex1) 
   

 
La reunió s’inicia a les 20:30 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1- Presentació de la Secció. 
2- Presentació de les activitats de la Secció. 
3- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
4-.Precs i preguntes. 
 

 
 

1- Presentació de la Secció 
 
- Presentem la Secció: QUI SOM,QUE FEM I els objectius ESTABLERTS. 
- Anunciem que ja tenim seu al c/Paer Casanoves de Lleida i que ja se’ls 

comunicarà la inauguració. 
- Se’ls convida a : 

o  Conectar-se a la pàgina web de la Secció: 

www.fisioterapeutes.com/seccions/lleida/ 

o  Inscriure’s a les llistes de distribució  www.fisioterapeutes.com/correu/  

o  Ser col·laborador satèl·lit de la Secció.  

o  Formar part de la Secció (actualment falten dos membres). 
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2- Presentació de les activitats de la Secció 
 
- Presentació de les diferents activitats realitzades: Esmorzar Col·loqui, Sopar 

Col·loqui, Caragolada, Cursos (Perfetti, Embenat Neuromuscular). 
- Presentació futures activitats: Cursa de la Seu Vella, participar a Fires, etc. 
 

 
3- Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
- La Secció ha celebrat dos anys el DMF a Lleida. S’ha pensat fer-lo itinerant 

per la província i es va decidir celebrar-lo a la ciutat de Tàrrega perquè és la 
segona població amb més col·legiats, després de Lleida. Compta amb 21 
col·legiats i cinc centres de Fisioteràpia. 

- El DMF d’enguany se celebrarà a tot Catalunya el mateix dia, el dissabte 5 
de setembre. 

- Convoquem a tots els col·legiats de la ciutat de Tàrrega per fer una posada 
en comú  i elaborar conjuntament el programa de la jornada. 

- Exposem la proposta de la Secció Territorial de Lleida. 
- Un envelat amb TV, equip de so... 
- Espai d’un altre envelat per dur a terme el taller amb la canalla (explicat en 

les anteriors actes de la Secció). 
- Dos representacions fetes per uns pallassos sobre “L’ergonomia a l’escola” 

(falta pressupostar i mira la viabilitat). 
- Si prosperen la intervenció del pallassos i les xerrades proposades pels 

col·legiats de Tàrrega, contactarem amb la Llar de sords de Lleida per si 
volen col·laborar amb un traductor d’idioma de signes per als pallassos, les 
xerrades o el conta contes). 

 
Comentem que la Secció Territorial de Tarragona està preparant un tríptic amb 
continguts d’ergonomia amb un apartat presentat la Secció. Es contempla 
adaptar-ho a la província de Lleida. 
 
La Secció Territorial de Girona està preparant uns jocs de taula amb preguntes 
d’ergonomia. Enguany es descarta fer-ne ús. 
 
Els col·legiats de Tàrrega, presents en la reunió, proposen: 
 
Un canvi d’ubicació dels envelats perquè sembla ser que no és un lloc massa de 
pas ni d’afluència de gent. 
 
OPCIÓ I: 
 

- Cruïlla dels carrers Sta. Anna i del Carme (davant l’aparador de Cal Delfí). 
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- Al Palau dels Marquesos de la Floresta (propietat de la Mútua Manresana). 
Disposa de sala per fer actes: es podrien fer xerrades d’una durada de 30’ 
distribuïdes de 12-13h.,17-18h.,18-19h., 19h.-20h. sobre les diferents 
especialitats: incontinència, psicomotricitat, osteopatia, etc.) a càrrec de 
l’Ana Mosquera, la Montserrat Camps i la Montserrat Gobern. 

 
OPCIÓ II:  
 

- Plaça Major. Ubicar els envelats i fer aquestes xerrades al Museu, o la Sala 
de Plens de l’Ajuntament perquè queda més a prop i són espais ja emprats 
en altres ocasions per fer xerrades. 

 
La Montse Camps i la Montse Gobern parlaran amb el David Tribaldos per tal de 
gestionar tant el canvi de lloc de l’envelat com per demanar permís a l’indret triat 
per fer les xerrades. 
 
Gravació CD música per al DMF a càrrec de la col·legiada ............. de Tàrrega 
 
També es proposa que si falla la intervenció del pallassos, es podria demanar a la 
bibliotecària de fer un espai de conta contes. 
 
Demanen que es comuniqui a la població quinze dies abans amb una o dues 
banderoles o pancartes informatives de grans dimensions a la plaça del Patí, lloc 
on s’anuncien tots els actes. (Pancarta que es pot aprofitar per propers anys). 
 
S’ha quedat amb els col·legiats de Tàrrega presents a la reunió que ens 
mantindríem en comunicació per correu electrònic i es proposa fer un altra reunió 
prèvia al dia 5 de setembre. Queda pendent si fer-ne una altra al juny, abans de 
tancar l’acte a l’escola. 
 
Els recursos humans que sol·licitem al Col·legi per gestionar l’envelat, el taulell 
informatiu i el taller infantil és de 6 fisioterapeutes, a banda de les xerrades. 

- La Secció es reunirà amb els pallassos a Lleida la setmana que ve. 
- Contactar amb fisioterapeutes de tota la província de Lleida per fer 

xerrades informatives sobre els diferents camps de la Fisioteràpia, en el cas 
que no es confirmi la xerrada de la Montse Camps, la Montse Gobern i 
l’Ana Mosquera. 

- Demanen ampliació d’horari de la jornada fins a les 20 hores. 
- Es poden fer unes pancartes informatives per penjar 15 dies abans en els 

diferents llocs de més afluència de la ciutat. Es podrien reutilitzar per a 
altres esdeveniments. 

 
 
VP President      VP Secretari 



 
 
Annex 1 (reunió DMF’09 – Tàrrega)  
 

 
 
 
 

Numero NomColegiat Poblacio 
921 Gobern Tomas, Montserrat Tàrrega 

1310 Cuñe Aige, Olga Tàrrega 
1474 Pijuan Bergallo, Angels Tàrrega 
1568 Camps i Pamies, Montserrat Tàrrega 
4308 Mosquera Sanfeliu, Ana Tàrrega 
4558 Trullols Tarrago, Xenia Tàrrega 
7219 Alaminos Vicario, Maria del Carmen Tàrrega 


