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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida) 
 

Assistents: 
  
Coordinadora:  Col.4188 Noemí Palacín 
Cocoordinadora:  Col. 5856 Noemi Bravo   
Vocals:  
  Col. 2643 Silvia Solé   Col. 7234 Núria Iglesias       
  Col. 6491 Núria Cortada  Col. 7156 Carol Naudí 
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 
     1- Caragolada. 

2- Reunió trimestral de les seccions 
3- Local. 
4- DMF 2010. 
5- Presentació de la Secció a les institucions. 
6- Pròxima reunió. 
 

 
1- Caragolada 
Parlem de les possibles causes per les quals no s’hi va apuntar gent: 

- Perquè no era gratuït. 
- Perquè era dissabte. 
- Perquè no es tractava de cap curs o conferència d’interès professional. 

 
2- Reunió trimestral de les seccions 
Hi assistirà la Noemí Palacín com a representant de la Secció. 

Comentem els temes dels que es parlaran a la reunió: 

- Formació: Estaríem interessades a repetir l’edició bàsica d’embenats 
neuromusculars i la d’ATM per la seva acceptació i les llistes d’espera que hi va 
haver.  

     Com a novetat, i segons la llista de preferències del col·legiats lleidatans,  
volíem oferir un curs de Fisioteràpia pediàtrica (massatge infantil o qualsevol 
curs de l’especialitat proposat pel Col·legi) i un de Fisioteràpia respiratòria 
(qualsevol dels que ofereix el Col·legi). 

     Les dates les deixem a la vostra elecció i a la disponibilitat del professorat. 
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3- Local 
Informem del principal problema que comporta l’adquisició del nou local: l’amplitud 
de l’ascensor impossibilita l’accés a segons quines cadires de rodes i/o persones.  

Creiem que la solució proposada (disposar d’una cadira adaptada a la grandària de 
l’ascensor per transportar les persones que tinguin problemes per utilitzar-lo amb els 
seus propis medis) no és adient, i més si tenim en compte la nostra professió. 

Hi ha persones amb característiques particulars (incapacitat per flexionar els genolls, 
persones obeses...) amb les quals tindríem problemes per realitzar les transferències,  
a part de que ens sembla poc ètic i de mal gust per a la persona en qüestió. 

Creiem que si no es pot adequar l’ascensor seria més convenient canviar de local. 

 
4- DMF 2010 
Com a membres de la Secció hi assistirem: 

- Noemí Palacín 

- Noemí Bravo 

- Carol Naudí  

- Núria Cortada 

A part, ens agradaria saber si és possible comptar amb la col·laboració de 5 
voluntaris. 

Hem previst fer la reunió amb els voluntaris el dia 2 de setembre a les 21.00 h a 
l’Axis. 

 
5- Presentació de la Secció a les institucions 
No hi ha novetats, seguim a l’espera de rebre la disponibilitat de les diferents 
institucions. 

Ens agradaria saber si ja s’han enviat les cartes de presentació als col·legis 
d’infermeria i de metges. 

 
6- Precs i preguntes 
Ens preguntem si seria possible que ens enviéssiu el justificant de la remuneració 
econòmica que rebem per ser membres de la Secció per presentar-ho a la declaració 
de renta. Ens agradaria que ho tinguéssiu present per altres anys, ja que aquest no 
l’hem rebut. 

També ens agradaria estar informats del tipus de retenció que se’ns aplica i si això es 
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comptabilitza a efectes legals com a un segon treball. 

Finalment estem interessats en saber si el Curs de punció seca que es tenia pensat fer 
a finals d’any es realitzarà o no. 

 
7- Pròxima reunió 
La pròxima reunió serà el dia 21 de juliol a les 21.00 h a l’Axis. 

 
 
 
VP Coordinadora      VP Cocoordinadora 
 
 


