Acta de la Iª reunió de la secció col·legial de les comarques de
Lleida

Lleida, 18 de novembre del 2.006
Convocada a les 21.00 hores al Centre AXIS situat al Cr. Canonge Brugulat, 5
de Lleida

Hi assisteixen:
Col. 22 Francesc Escarmis
Col. 1136 Ricard Corgos
Col. 27 Teresa Greoles
Col. 4603 Ana isabel Díaz
Col. 4828 Sonia Carbonell
Col. 3287 Judit Gali
Col. 1041 Carmen Campoy
Col. 2455 Rosa Mitjaneta
Col. 3565 Ester Teres
Col. 2818 Cristina Fondevila
Col. 1467 Patrick Pons
Col. 5757 Miguel López

Col. 3242 Albert Bigorda
Col. 4165 Montserrat Millas
Col. 2892 Nelia Ortiz
Col. 2583 Emma Puerto
Col. 4364 Jamina Oms
Col. 1130 Francesc Rubi
Col. 3396 Maria Teresa Ferre
Col. 3818 Oihana Arizmendi
Col. 5430 Maria Bedoya
Col. 5856 Noemi Bravo
Col. 2643. Silvia Sole

La reunió s’inicia a les 21:10 hores amb el següent ordre del dia:
1.- Informe de situació de les seccions col·legials
2.- Elecció dels membres de la secció col·legial de les comarques de Lleida
3.- Precs i preguntes

1.- Informe de situació de les seccions col·legials
En primer terme en Francesc Escarmis saluda als assistents agrint la seva
presència i explicant la finalitat d’aquesta reunió. Després dona pas a en Ricard
Corgos, que com a secretari de Junta del Col·legi, informa als assistents del
sistema de funcionament, drets i deures de les seccions col·legials, Així com de
la seva finalitat inicial.

www.fisioterapeutes.cat/seccions/

lleida@fisioterapeutes.cat

En el torn de debat van sorgir algunes idees, que indico a continuació:
•
•
•
•
•

La creació d’un grup satèl·lit al voltant dels membres de la secció
col·legial com a sistema d’informació i suport, format pels membres que
assisteixen a la reunió.
La creació d’una llista de distribució amb els col·legiats de Lleida per
poder fer arribar la informació.
La preparació d’una enquesta als Col·legiats de Lleida per conèixer les
seves necessitats.
L’existència del compte de correu electrònic lleida@fisioterapeutes.cat
com a eina de comunicació.
La necessitat d’establir una relació amb la universitat de Lleida per
facilitar l’accés i el préstec de llibres als col·legiats que ho desitgin.

2.- Elecció dels membres de la secció col·legial de les comarques de
Lleida

En Ricard Corgos, una vegada explicat el funcionament de la secció col·legial,
demana voluntaris per formar la secció col·legial. Els membres que constaran
són:
•
•
•
•
•
•
•

Francesc Rubi
Maria Teresa Ferre
Oihana Arizmendi
Teresa Greoles
Maria Bedoya
Noemi Bravo
Silvia Sole

El president de la secció col·legial serà escollit per tots els membres presents a
la propera reunió.

3.- Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, els col·legiats demanen als membres de Junta
del Col·legi sobre diversos aspectes de la professió.
Es finalitza la reunió, i es convoca la propera reunió el dia 12 de desembre a
casa d’un membre de la secció col·legial, na Teresa Greoles, a les 21.00 hores
al carrer Mercé de Lleida.
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