Acta Secció Territorial de Lleida

Núm. 11/09

DATA: 15-12-09

Pàgina 1 de 3

Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida)
Assistents:
Presidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:

Col.
Col.
Col.
Col.

1130
5856
2643
6491

Francesc Rubí Carnacea
Noemi Bravo
Silvia Solé
Col. 3927 Jara Tapiador
Núria Cortada
Col.4188 Noemí Palacín

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

Esmorzar Col·loqui.
Local.
Reunió trimestral de les seccions a Barcelona.
“Pujada a la Seu Vella”.
Presentació de la Secció de Lleida a les diferents entitats de la
província.
6- Coordinació entre Seccions Territorials i Comissions del Col·legi.
7- Conveni Fes Salut.
8- Precs i preguntes.
1- Esmorzar Col·loqui
Informem del programa final de l’Esmorzar Col·loqui que ens va facilitar la Roser i
dels regals per als ponents, atès que a partir d’ara substituirem les ampolles d’oli
per les aquarel·les originals amb les quals el col·legi sempre premia els seus
col·laboradors.
De moment, els membres de la Secció que han confirmat la seva assistència són:
- Noemí Palacín
- Sílvia Solé (farà de moderadora)
- Núria Cortada
- Noemí Bravo
2- Local
S’informa als membres de la secció que les obres del local estan previstes per
començar al gener i que la inauguració serà el mes de març, aproximadament.
Quan s’apropi la data pensarem en idees per a la celebració de la inauguració.
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3- Reunió trimestral de les seccions a Barcelona
Es transmet la informació que ens va passar la Junta del Col·legi, seguint l’ordre
del dia de la reunió de Barcelona.
En principi no hi ha cap reclamació ni suggeriment respecte dels nous objectius
que ha d’assolir la Secció.
4- Pujada a la Seu Vella
S’informa que les cartes on s’ofereixen places de treball ja estan enviades. El
Col·legi s’encarregarà de portar el material necessari: 5 lliteres i el material per a
dur a terme els tractaments.
En principi hi participaran 4 o 5 voluntaris (depenent dels que s’apuntin a l’oferta)
i com a membre de la Secció hi anirà la Noemí Palacín.
L’organització de la cursa posarà un envelat a disposició del Col·legi de
Fisioterapeutes i obsequiarà els participants amb una samarreta, regals dels
patrocinadors i esmorzar.
5- Presentació de la Secció de Lleida a les diferents entitats de la província
Informo, tal i com es va quedar a la reunió de Barcelona, que aquesta activitat s’ha
d’assolir, atès que és un objectiu de la Secció per al 2010.
Finalment arribem a un acord i, durant el 2010, pactem fer la presentació oficial
de la Secció a les següents entitats:
- Ajuntament de Lleida.
- Departament de Benestar Social i Ciutadania.
- Departament de Salut.
- Departament d’Educació.
- Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
- Hospital Provincial Santa Maria de Lleida.
En principi aquesta feina la desenvoluparan entre la Sílvia Solé, la Noemí Palacín i
la Noemí Bravo, i potser la Núria Cortada.
Tenint en compte aquesta informació, ja podeu començar a enviar les cartes de
presentació des del Col·legi a aquestes entitats. Ens en podríeu enviar una de
mostra?
6- Coordinació entre Seccions Territorials i Comissions del Col·legi
Acordem que cada un de nosaltres es posarà en contacte amb dues comissions
del Col·legi per estar informats de les seves actuacions i poder ajudar-nos
mútuament en projectes futurs.
La relació dels membres de la Secció i les comissions amb què es posaran en
contacte és la següent:
Sílvia Solé: Acupuntura i Teràpia Manual.
Jara Tapiador: Exercici lliure i Aparell Locomotor.
Núria Cortada: Fisioteràpia pediàtrica i Hipoteràpia.
Noemí Palacín: Fisioteràpia d’extremitat superior i onco-hematologia.
Noemí Bravo: Fisioteràpia Respiratòria i Fisioteràpia OBUGI.
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7- Conveni FES SALUT
La Noemí Palacín i la Noemí Bravo informen de la seva reunió amb els
responsables de la revista FEM SALUT a la seva editorial. La revista ens proposa un
apartat per publicar articles de Fisioteràpia i així poder fer divulgació de la nostra
professió a canvi de facilitar un llistat dels centres de Fisioteràpia de Lleida. En
principi a nosaltres ens agrada la proposta. Passarem la informació a la Junta de
Govern i esperarem que els seus membres es posin en contacte amb l’editorial i
arribin a un acord.
8- Precs i preguntes
- El company Francesc Rubí deixa la Secció per motius personals.
- Es convoca la propera reunió per al dia 27 a les 21.00h al centre Axis.
Comptarem amb l’assistència de dos membres de la Junta de Govern del Col·legi.

VP President
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