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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida) 
 

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

 
Convidat/s: Manel Domingo (Vicedegà – Junta Govern) 
 Gabriel Liesa (Vicesecretari – Junta Govern) 

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

Ordre del Dia 
 
1- Curs d’ATM. 
2- Relacions entre la Secció Territorial de Lleida i les comissions del 

Col·legi. 
3- Presentació a les entitats i organismes de Lleida. 
4- Esmorzar Col·loqui. 
5- Data de la reunió de la secció del mes de febrer 
6- Curs d’Iniciació al tractament de la incontinència urinària. 
7- Caragolada. 
8- Conveni amb FESALUT. 
9- Descomptes i avantatges per als col·legiats  
10- Precs i preguntes 
 

 
1- Curs d’ATM 
 
Necessitem confirmar la ubicació del curs, ja que la seu encara no està 
inaugurada. 
 
Ens agradaria que contactéssiu amb el conserge de la facultat d’infermeria, bé 
perquè ens obri la sala abans de fer el curs per poder preparar el material, bé per 
que ens obri el divendres a la tarda quan arribi el material. 
 
S’encarregaran de rebre el ponent, de preparar el material i d’assistir al curs, la 
Noemí Palacín i la Noemí Bravo. 
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2- Relacions entre la Secció Territorial de Lleida i les comissions del Col·legi 
Des de la Junta ens informen que les quatre comissions no operatives són les 
següents: Atenció Primària, Exercici Lliure, Bioètica i Revista Científica. Per tant, la 
Jara, que s’ocupava de la Comissió d’Exercici Lliure, ara s’ocuparà de la de 
Veterinària. 
 
La Noemí Palacín s’encarregarà, a més de la Comissió de Fisioteràpia en 
extremitat superior i onco-hematologia, de la de Geriatria. 
 
La Noemí Bravo s’encarregarà, a més de la comissió de Fisioteràpia respiratòria i 
OBUGI, de la de Parkinson i trastorns del moviment. 

 
3- Presentació a les entitats i organismes de Lleida 
Acordem l’ordre ‘aproximat’ de la presentació de la Secció a les entitats 
escollides (ja escrites en l’acta anterior): 

- Ajuntament. 
- Departaments d’Acció Social i Ciutadania. 
- Departament de Salut. 
- Departament d’Educació. 

 
És a dir, ens interessa reunir-nos amb les entitats ‘polítiques’ durant el primer 
semestre, perquè després es convoquen eleccions. 
A partir de juny-juliol voldríem assolir la presentació als dos hospitals. 
 
Necessitem dossiers amb informació institucional de la Secció per part de la 
Junta, per poder presentar-la a les reunions de presentació. 
 
Ens agradaria disposar de la presència de la Junta, com a mínim, a les dues 
primeres reunions. 

 
4- Esmorzar Col·loqui 
Estem a l’espera de la confirmació de la ubicació, del càtering de la pastisseria, de 
la temàtica específica de la jornada... 
La Sílvia Solé, que havia de fer de moderadora de la jornada, no podrà assistir a 
l’acte. La substituirà la Núria Cortada. 
Els altres membres que hi assistiran seran la Noemí Palacín, la Noemí Bravo i la 
Jara Tapiador. 
Necessitem informació de la jornada el més aviat possible, atès que s’apropa la 
data. 

 
5- Data de la reunió de la Secció del mes de febrer 
Acordem realitzar la reunió del mes de febrer el mateix dia de l’Esmorzar 
Col·loqui aprofitant la presència d’un responsable de la Junta de Govern del 
Col·legi. 
Els membres de la Secció que assistirem a l’acte, anirem a dinar amb els ponents i 
després farem la reunió. 
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6- Curs d’Iniciació al tractament de la incontinència urinària 
Estem a l’espera de la ubicació del curs, atès que la seu, suposem, encara no 
estarà inaugurada. 
Les responsables de la Secció que en principi s’encarregaran de preparar el curs 
seran la Jara Tapiador i la Sílvia Solé, encara que ho han de confirmar.  

 
7- Caragolada 
Decidim que la data de la caragolada serà el 12 de juny. 
En principi la ubicació serà “els Jardins del Segrià” encara que s’ha de confirmar. 
La Sílvia Solé és l’encarregada de tirar endavant aquest projecte. 
Acordem que la jornada seria per als fisioterapeutes i les seves famílies, encara 
que del finançament proposat pel Col·legi només se’n beneficiaren els fisios. 
Ens agradaria comptar amb la presència d’algun animador/a per tenir cura dels 
nens. 

 
8- Conveni FESALUT 
Informem que el Col·legi ha acceptat la proposta de col·laboració amb la revista 
FESALUT. 
Si volem publicar algun article ens haurem de posar en contacte amb la Sílvia 
Quiñonero. 

 
9- Descomptes i avantatges per als col·legiats 
Acordem fer un llistat de les entitats en què volem gaudir d’un tracte especial i 
l’enviarem al David perquè tiri endavant la gestió. 

 
10- Precs i preguntes 
Els representants de la Junta ens proposen començar a pensar una data i alguna 
manera per inaugurar la seu de Lleida. 
 
Ens agradaria saber com van les negociacions amb la Biblioteca de Lleida. 
 
Convoquem la propera reunió el dia 27 de febrer, aprofitant l’esdeveniment de 
l’Esmorzar Col·loqui. 

 
VP President      VP Secretari 
  
 


