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Convocada a les 20:30 h. a la seu col·legial  del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinadora: Col. Benilde Martínez 
Membres:  Col. Anna Barrios  Col. Montserrat Mas 
  Col. Joan Torras  Col. Carme Macià 
  Col. Núria Torrents  Col. Verònica Gutiérrez 
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 20:30 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Concreció dels dies que es farà l’activitat de  Fira Gran i de cada 

ponent conjuntament amb la revisió de l’activitat.  
3. Acabar de preparar l’activitat ‘Mou-te’ per al Congrés de Profei del dia 

8 de maig.  
4. Següent reunió de la Secció. 
 

 
   1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 

La lectura es fa a casa i s’aprova directament al començament de la reunió. 
 

 
 

2. Concreció dels dies que es farà l’activitat de Fira Gran i de cada ponent 
 
    
    Queda pendent acabar el PPT per al Fira Gran aquest cap de setmana atès que 
faltava material.  
   Aquest cap de setmana es lliurarà al Col·legi el PPT que passarem com a 
conferència al Fira Gran. El deixarem a la bústia de correu postal del Col·legi.  
   Per tal que les persones que fem la ponència puguem disposar del PPT 
l’enviarem per correu electrònic sense les fotos.  
   Les dates i ponents són:  

Dimecres, 7 de maig de 18:00 a 18:30: Beni Martínez. 
 
 



Dijous, 8 de maig de 19:00 a 19:45: Nuria i Anna.  
          Divendres, 9 de maig: 18:30 a 19:15: Verónica Gutièrrrez. 

Dissabte, 10 de maig: 11:30 a 12:15: Carme Macià. 
 

 
3. Preparació de l’activitat ‘Mou-te’ per al congrés de Profei dia 8 de maig 

 
   En Joan Torras no ha assistit a la reunió per la qual cosa quedem amb ell 
aquest cap de setmana per revisar les correccions que es van fer i passar una 
sèrie d’apunts per a la part pràctica.  

 
    Aquest cap de setmana es lliurarà al Col·legi el PPT que passarà en Joan 
com a conferencia al congrés. El deixarem a la bústia de correu postal del 
Col·legi.  
 

 
 

4. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 22.45 h. i es convoca la següent per al dia  20 de maig 
de 2008 a les 20:30 h. a la Seu Col·legial, a Barcelona. 
A la propera reunió posarem en comú el material per a la Jornada de Residències de 
Girona. Recordar portar els articles per a Temps de Viure. 
 

 
V.P. Membres 

 
 


