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Acta de la IIª reunió de la secció col·legial de les comarques de 

Lleida 
 

 
 
Lleida, 12 de desembre del 2.006 
 
Convocada a les 21.00 hores al domicili de Na Teresa Greoles,  de Lleida 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Col. 27 Teresa Greoles  
Col. 1467 Patrick Pons 
Col. 1130 Francesc Rubi 
Col. 3396 Maria Teresa Ferre 

Col. 3818 Oihana Arizmendi 
Col. 5430 Maria Bedoya 
Col. 5856 Noemi Bravo 
Col. 2643. Sílvia Sole

 
 
La reunió s’inicia a les 21:00 hores amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Informe de situació de la secció col·legial 
2.- Elecció dels càrrecs dels membres de la secció col·legial de les comarques 
de Lleida 
3.- Precs i preguntes 
 
 
 
1.- Informe de situació de la secció col·legial 
 
 
Es decideix enviar la informació de les reunions que es realitzen a la secció 
col·legial de Lleida als col·legiats d’aquesta província.  
S’ha d’aclarir i preguntar al col·legi de fisioterapeutes de Barcelona la 
confirmació del mail que tenim assignat per l’ús en la secció col·legial de Lleida.  
Es creu convenient l’ús del mail o telèfon per transmetre propostes  per part 
dels col·legiats en les properes reunions i cites que es duran a terme en la 
secció col·legial. 
 
Per part del contacte s’han d’aclarir amb el col·legi els següents punts: 

- Si s’ha realitzat el contacte amb la biblioteca de medicina. 
- Aclarir l’ús i nom del mail comunitari de la secció col·legial. 
- Accés a una web de la secció col·legial de Lleida. 
- Ús d’un logotip que ens identifiqui com a secció col·legial. 
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S’escriu a continuació una carta de presentació als col·legiats de la secció 
col·legial de Lleida, amb una proposta d’enquesta per definir i determinar les 
inquietuds i propostes dels col·legiats d’aquí. 
 
 
Es decideixen els objectius generals de la Secció col·legial: 

- Crear una secció col·legial que apropi els recursos del col·legi al 
fisioterapeuta de les comarques de Lleida. 

- Defensar i fomentar la fisioteràpia a Lleida. 
 
 
 
 
2.- Elecció dels membres de la secció col·legial de les comarques de 
Lleida 
 
 
Es decideix per consens els llocs de responsabilitat de la secció col·legial: 
 
Presidenta (contacte): Mª Teresa Greoles. 
Vicepresident: Francesc Rubí Carnacea. 
Secretària: Maria Bedoya Ribó. 
 
 
3.- Precs i preguntes 
 
Es decideix realitzar la propera reunió en centre Axis a les 21:00h el dia 23 de 
Gener 2007. 
 
 
 


