Acta de la IIIª reunió de la secció col·legial de les comarques de
Lleida
Lleida, 23 de gener del 2007

Convocada a les 21.00 hores al Centre AXIS de Lleida

Hi assisteixen:
Col. 27 Teresa Greoles
Col. 1130 Francesc Rubi
Col. 5430 Maria Bedoya
Col. 2643 Sílvia Sole
Col. 5856 Noemí Bravo

S’excusen: Tere Ferré i Patrick Pons.
Abandona la delegació Oihana Arizmendi per motius laborals.

La reunió s’inicia a les 21.10 hores amb el següent ordre del dia:
•

S’inicia la reunió aprovant l’acta anterior.

•

Es revisa el funcionament del correu electrònic entre els membres de la
delegació.

•

Teresa Greoles comenta el pas de documentació de l’acta anterior a
Barcelona i el contacte amb el secretari Ricard Corgos per acabar de
confirmar el mail per la delegació de Lleida. El mail és:
lleida@fisioterapeutes.cat

•

Es decideix com a adreça de correu del CFC delegació Lleida (provisional)
el centre Axis a Canonge Brugulat nº5, 25003 Lleida.

•

Es llegeix la segona convocatòria de la delegació de Tarragona i es
contrasten els seus objectius amb els de la delegació de Lleida.
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•

Es llegeixen les propostes de la Teresa Ferré:
- Donar l’oportunitat al col·legiat ha ser un col·legiat col·laborador amb la
delegació. (on s’accepta i es decideix afegir-ho en la carta de
presentació de la delegació)
- Ús d’un llibre d’actes, on s’acorda demanar al col·legi de fisioterapeutes
la plantilla per escriure i enviar les actes de la delegació.

•

Es proposa demanar al col·legi la possibilitat de participar amb les reunions
del col·legi mitjançant video-conferència, per evitar el desplaçaments de
Lleida Barcelona.

•

Es llegeix la carta als col·legiats i es modifiquen alguns punts i s’aprova.

•

Es proposa l’enquesta inicial per enviar als col·legiats de la delegació, es
modifica i s’aprova.

•

Preguntes a realitzar al CFC:
- Demanar número de fisioterapeutes col·legiats a Lleida.
- Numero de fisioterapeutes que hi ha per comarca dins de la província.
- Demanar la plantilla per realitzar el llibre d’actes.

•

Futures propostes a realitzar per la delegació:
- Realitzar un sopar col·loqui de cara a la primavera amb un ponent de la
província.
- Biblioteca d’intercanvi entre col·legiats.
- Banc d’intercanvi de coneixements en fisioteràpia.
- Aconseguir un carnet per a que els col·legiats puguin treure llibres de les
biblioteques de la universitat de Lleida (Medicina, INEFC...).

Es finalitza la reunió, i es convoca la propera reunió el dimarts dia 20 de febrer
de 2007 al domicili de la Silvia Solé Lleida a les 21:00h.

Ordre del dia propera reunió:
-

Observar enquestes, agrupar objectius i resultats.
Plantejar la nostra actuació com a col·legi a les províncies de Lleida.
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