Acta de la VIª reunió de la secció col·legial de les comarques de
Lleida
Lleida, 24 d’abril del 2.007
Convocada a les 21.00 hores al centre AXIS de Lleida
Hi assisteixen:
Col. 27 Teresa Greoles
Col.1130 Francesc Rubí
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.- Informacions del col·legi.
- Xerrada a Biosca.
S’informa del mail rebut des del col·legi sobre la possibilitat de participar a la
xerrada de Biosca com a representació de la secció.
Es descarta l’assistència degut a problemes d’agenda i de combinació amb la
jornada laboral.
- Seu col·legial.
Teresa Greoles comenta que l’hospital Arnau de Vilanova no té cap problema a
deixar eventualment una sala de l’hospital. Finalment es descarta la sala ja que
és molt difícil de trobar dins l’hospital i no seria pel nostre únic ús.
Per ara s’aplaça la cerca de seu, per més endavant.
- Biblioteca.
Biblioteca de medicina i infermeria de la UDL.
S’han fet contactes amb la directora de la biblioteca d’infermeria i medicina,
ens han comentat que per fer préstec de llibres i deixar accés a fisioterapeutes
faria falta una coordinació amb col·legi de fisioterpeutes per poder concordar
l’ús del carnet amb col·legiats.
En principi no hi ha cap problema en tirar endavant la proposta, simplement
s’hauria d’estudiar la manera d’arreglar temes burocratics entre UDL i col·legi.
S’acorda a la reunió tirar endavant el projecte i avisar al col·legi del procés
burocràtic que s’ha de dur a terme per aconseguir accés lliure a la biblioteca
per als col·legiats.Contactar amb la Loli Manciñeiros del rectorat, ella es la cap
de biblioteques de la UDL.
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- Enquestes col·legiats
Només s’han rebut quatre enquestes de les quals dues són llegibles. Es valora
que la comunicació via Internet no acaba de funcionar i per via correu postal no
s’ha rebut l’enquesta.
L’enquesta de Tarragona és veu amb bons ulls, creiem que hagués estat bé fer
una enquesta conjunta entre delegacions tal com es va proposar a la reunió.

2- Dia mundial de la fisioteràpia.
El dia 8 de setembre és un dia complicat per organitzar el dia mundial de la
fisioteràpia, perquè tot just la gent ha tornat de les vacances d’estiu i es creu
que el poder de convocatòria serà poc satisfactori.
Propostes alternatives al dia mundial:
- participar en la fira de st. Miquel, el 29 de setembre on segurament que veurà
tothom la parada i tindrà molta més afluència de públic.
- Participar a Minusval.
- Participar a Firanatura.

3- Sopar col·loqui
Es proposa d’organitzar un sopar col·loqui un dissabte durant el mes d’octubre.
Es fa una pluja d’idees sobre el tema del sopar:
- Protecció de dades personals al centres de fisioteràpia.
- Cuina per a diferents malalties.
- Psicologia i postura.
Es planteja demanar subvencions en l’ajuntament, diputació i caixes de
pensions per poder subvencionar part del sopar.

4- Curs de fisioteràpia a les terres de Lleida.
Es proposa trucar la Blandine Calais, per demanar la possibilitat de realitzar un
curs en les terres de ponent.

5- Precs i preguntes.
Es convoca la pròxima reunió el dimarts 29 de maig del 2007 a les 21:00 hores
al centre GREVA.
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