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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida
Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:
Convidat/s:

Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea
Col.
Col.
Col.
Col.

4188
3927
3396
5856

Noemi Palacin
Jara Tapiador
Mª Teresa Ferré
Noemí Bravo

Col. 6491 Núria Cortada
Col. 2643 Sílvia Solé

La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
12345-

Dia Mundial de la Fisioteràpia
Valoració Curs d’Embenat Neuromuscular
Curs d’Incontinència
Despeses Secció
Precs i preguntes

1- Dia Mundial de la Fisioteràpia
-

-

-

Material necessari: material taller (2 tauletes, 10 cadiretes, 1 cadira o
tamboret per adult), del següent material fungible se’n farà càrrec la Secció
(15 tisores, Cello i porta Cello 2 rotllos, 20 bolígrafs, plàstic blanc de
2’5mx1’5m, cinta d’embalar transparent, 2 paneretes, 200 globus
corporatius, ampolla d’heli, cordill per als globus).
Material informatiu: Taulell, tríptics (estem a l’espera de rebre informació
del tríptic de Tarragona, globus, caramels, llapis, etc.
Material audiovisual: TV de plasma, estem a l’espera dels vídeos del Sr.
Lluís Puig i del vídeo del degà, 8 cadires plegables, equip de música.
Recursos humans: necessitem 6 persones, tenir en compte que hi ha 2
col·legiats de Tàrrega que s’han ofert per ser voluntaris.
Pallassos: les propostes fins ara vigents no han estat efectives, ara
pendents de nou pressupost de la pallassa Núria (de l’Hospital Arnau de
Vilanova).
Estem a l’espera de rebre el nou permís d’ubicació de l’envelat (2 envelats).
El Departament de Formació està organitzant les xerrades.
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2- Valoració Curs d’Embenat Neuromuscular
-

Molt bona acollida per part dels dos membres de la Secció que hi van
participar i també de la resta de col·legiats.
Molt dinàmic, el professor molt comunicatiu.
Temps ben aprofitat.
Lloc: inconvenient de molta calor.
Al full informatiu, per al correcte desenvolupament de les activitats
formatives, manca fer referència a l’entrega d’un títol en finalitzar el curs.

3- Curs d’Incontinència
-

La Noemi Bravo, vocal de la Secció, assistirà al curs.
Queda pendent el possible canvi de lloc, degut a la calor.
Material: lliteres, ordinador (no disposem de l’ordinador de la Secció), canó,
ventiladors (4).

4- Despeses Secció
-

Es decideix la distribució de les despeses corresponents a l’Esmorzar
Col·loqui i a l’acte de Pallassos Lleida.

5- Precs i preguntes
-

En relació a la proposta de les noves incorporacions la Junta de Govern
aprova les incorporacions de les col·legiades Sílvia Solé i Núria Cortada.
Aquesta setmana rebrem la primera proposta econòmica del local.
Deixem un joc de claus del local al centre Axis durant l’estiu.
Realitzarem la Reunió Anual de col·legiats de Lleida al mes de desembre.
Es convoca propera reunió per al dia 4 d’agost a les 21 hores a l’Axis.
VP President

VP Secretari

