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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida). 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 5856 Noemí Bravo 
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col. 3927 Jara Tapiador  
  Col. 6491 Núria Cortada  Col.4188 Noemí Palacín 

 
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 

1- Assistència a la reunió de Tàrrega. 
2- Reunió trimestral de les Seccions a Barcelona. 
3- Esmorzar Col·loqui. 
4- Reunió anual de la Secció Territorial de Lleida. 
5- Presentació de la guia “Perquè tu ets important” d’ASPID. 
6- Precs i preguntes. 
 

 
1- Assistència a la reunió de Tàrrega 
La Sílvia Solé i la Noemí Palacín expliquen com ha anat la reunió d’apropament al 
col·legiat de Tàrrega. 
La Noemí Palacín va fer una breu presentació de la Secció, els nostres objectius i 
les activitats que tenim pensades per fer l’any vinent. 
Hi van assistir 10 col·legiats i van sortir-ne molt satisfets. 

  
2- Reunió trimestral de les Seccions a Barcelona 
Llegim les bases reguladores que ens ha enviat el Col·legi i els objectius de la 
Junta de Govern. 
A la reunió del dia 9 de desembre hi anirà la Noemí Bravo. 

 
3- III Esmorzar Col·loqui 

Queda pendent concretar el títol de les ponències, sempre al voltant de la 
Fisioteràpia respiratòria. Estem a l’espera de notícies per part de les ponents. 
 
La Sílvia Solé s’encarregarà de fer la comanda dels regals per a les ponents, que 
com sempre serà una ampolla d’oli de Lleida. Necessitarem el NIF del Col·legi per 
gestionar-ho. 
 



Acta Secció Territorial de Lleida Núm. 10/09

 DATA: 25-11-09 Pàgina 2 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat/seccions         lleida@fisioterapeutes.cat 
 

Planifiquem la jornada: 
 

9.30 h – Recepció i presentació de l’acte. 
9.30 h – 10.15 h Primera ponència. 
10.15 h – 11.00 h Segona ponència. 
11.00 h – 11.30 h Esmorzar. 
11.30 h – 13.00 h Pràctica i Col·loqui. 
 

La moderadora serà la Sílvia Solé. 
 

4- Reunió anual de la Secció Territorial de Lleida 
Exposició del PPT que estem preparant per a la reunió. 
La representant de la Secció que hi anirà i moderarà la reunió serà la Noemí Bravo. 
La Núria Cortada hi assistirà més tard. 

 
5- Presentació de la guia “Perquè tu ets important!” d’ASPID 
El dia 30 de novembre es farà aquest acte a l’Ajuntament de Lleida i estem 
convidats a assistir-hi. 
Hi assistirà, com a representant de la Secció, la Noemí Bravo. 

 
 

6- Precs i preguntes 
Acordem començar a fer negociacions amb diferents entitats per aconseguir 
descomptes (pistes de esquí, cinema...). 
Es convoca la propera reunió el dia 15 de desembre a les 21.00 h al centre Axis. 

 
VP President      VP Secretari 
 
 


