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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. 6491 Núria Cortada 
  Col. 7156 Carol Naudí  Col. 7234 Núria Iglesias 
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 
     1- Valoració de la reunió trimestral de Barcelona. 

2- Inauguració local i reunió anual. 
3- Cursa Pujada a la Seu Vella. 
4- Formació i activitats programades per al 2011. 
5- Formació 2011. 
6- Reunió trimestral a Barcelona. 
 

 
1- Valoració de la reunió trimestral de Barcelona 
Comentem els temes tractats a la reunió el dia 6-10-10. Com a punt destacable , saber 
que el DMF 2011 serà itinerant (hem de mirar la població on hi ha més fisioterapeutes 
col∙legiats, potser Mollerussa o Balaguer). 

També destaquem la nova plaça per entrar a la secció que s’està a punt de cobrir, ja que 
ens faltaven efectius. 

 
2- Inauguració del local i reunió anual 
Farem els dos actes el mateix dia. 

Data: 11 de desembre del 2010 a les 11.00 al local 

- Preguntar al David el tema de les cadires, estem pendents del pressupost i dels 
llocs on hem d’anar. En principi totes podríem anar-hi un dissabte al matí i fer-ho 
tot llavors. 

- La Núria Iglesias proposa l’empresa de neteja MOPA perquè faci la neteja del local 
a l’entrar, però també de manteniment després dels cursos o quan decidim. 
Preguntar a la Marisa pel pressupost. 

- Preguntar al David el tema del logotip del Col∙legi per la porta i per la bústia del 
local. 

- La Teresa Greoles farà un recull de la història de la Fisioteràpia a Lleida i ho 
presentarà a la inauguració. Falta que el Col∙legi faci la petició formal. 

- Piscolabis: pastisseria Sendra (dir-li al David a veure qui ho ha d’encomanar). 
- La Noemi Bravo i la Noemi Palacín faran el PPT de la reunió anual i el presentarà la 

Núria Iglesias. 
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- A la inauguració hi assistirem tots els membres de la Secció (a excepció de la Silvia 
Solé, que encara no ho sabem). 
 

Programació de l’acte: 

- 11.00 h: Reunió anual 

- 12.00 h: Inauguració 

- 13.00 h: Pica-pica 

 
3- Cursa “Pujada a la Seu Vella” 
Data: 19 de desembre del 2010 a les 09.30 nens i a les 11.30 h adults (1000 corredors 
aprox.). 

Contacte: Joan Moraño 

Sortida: Plaça de la Sardana 

Membres: 2 Secció (Núria Iglesias i Núria Cortada) i 4 voluntaris. 

Horari dels voluntaris: de 09.30 h a 13.30 h. 

Material: el mateix exactament de l’any passat i, a més, els dos membres de la Secció 
demanen benes de cinesiotaping per fer alguns embenats neuromusculars. 

Recordar portar la càmera de fotos (si ja la tenim). 

 
4- Formació i activitats programades per al 2011 
FORMACIÓ 

Gener 2011:  

- Esmorzar Col∙loqui (dia 29) (proposem el tema de Fisioteràpia 
Cardiorespiratòria amb el David Sabín que és un fisioterapeuta de Lleida que 
treballa en això i, si pot ser, acompanyat del seu pare, el Dr. Sabín que és 
cardiòleg. Sinó també havíem pensat en Neurodinàmica... 

- Curs de Bobath: el faran la Núria Cortada i la Noemi Bravo (dies 14-16 gener) 
 

Febrer 2011:  

- Curs de Respiratòria en Pediatria: el farà la Núria Iglesias. (dies 12, 19 i 26)
 

Abril 2011: 

- Curs d’Embenats Neuromusculars: el farà la Noemi Bravo 
 

Maig 2011:  

- Curs d’ATM: el faran la Núria Cortada i la Núria Iglesias (dies 6-8 maig) 
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Cursos pendents: 

• Massatge per a nadons: encara no hi ha dates, no sabem qui el voldrà o podrà 
fer. 

• Respiratòria en Geriatria: el faran la Noemi Bravo i la Carol. 
• Punció Seca: el faran la Noemi Bravo i la Noemi Palacin. 
 

ALTRES ACTIVITATS: 

- Conferències (per amortitzar el local): en farem una al trimestre. Encara no sabem els 
temes. 

- Activitats lúdiques: apuntar-nos a una marxa que facin a la ciutat, organitzada per 
l’Ajuntament o alguna altra entitat de la ciutat i anar-hi com a col∙lectiu, per exemple 
amb la samarreta del CFC, per a identificar-nos i poder conèixer-nos entre nosaltres i 
que la població ens vegi, també per fer difusió. 

- Esmorzar Col∙loqui. 

- Curses 2011: Cursa dels Templers (juny 2011) i Pujada a la Seu Vella (desembre 2011).

- DMF 2011 (no sabem la data ni el lloc, però serà itinerant). 

- Reunió anual: Desembre 2011. 

 
5- Precs i preguntes 
- Facebook: decidim crear un grup, ho farà la Núria Iglesias.

 
- Escoles: Parc de l’Aigua (contacte Noemí Bravo), Col∙legi Riu Segre, Episcopal, Claver, 

Mater, Maristes, Països Catalans, Escola Pia de Balaguer, El Carme de Mollerussa.
 

- ASPID ens ha convidat a les jornades de celebració del Dia nacional del Dany 
Cerebral Sobrevingut, el 26 d’octubre a les 17.30 h al rectorat de la UdL. Hi assistirà 
la Noemi Bravo.  

 
- Fira INNOVAL, dedicada a la presentació de noves tendències de treball social i 

serveis d’atenció a persones: el dia 27 d’octubre de 09.15 h a 17.30 h, potser hi pot 
assistir la Noemi Bravo (de 15.30 h a 16.30 h). 

 
- Jornada col∙legial 26 novembre: potser podrà assistir la Noemi Palacin/Sopar 

Col∙loqui: potser hi podran assistir la Noemi Bravo i la Noemi Palacin. 
 

- Propera reunió de la secció: 24 de novembre a les 21.00 h a l’Axis. 
 
VP Coordinadora      VP Cocoordinadora 
  Noemí Palacín                                                                Noemí Bravo 
 


