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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis de Lleida
Assistents:
Presidenta:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:
Convidat/s:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

27
1130
5430
2643
3396

Teresa Greoles
Francesc Rubí Carnacea
Maria Bedoya Ribó
Silvia Solé
Col.4188 Noemí Palacin
MªTeresa Ferré
Col. 5856 Noemí Bravo

La reunió s’inicia a les 21.00 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
12345-

Revisió Sopar col·loqui de Lleida.
Curs de Perfetti.
Reunió anual de col·legiats de les comarques de Lleida.
Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Precs i preguntes.

1. Revisió sopar col·loqui de Lleida
- Lloc on vam fer el sopar no va ser adequat.
- El temps es va tirar el damunt i no es va poder realitzar adequadament el
col·loqui tal i com s’havia previst.
- El lloc, confirmació i programa del sopar ho haurem de passar per escrit.
- Posar una data límit d’inscripcions per poder consensuar millor amb el
restaurant.
- Millor fer el sopar en divendres i en època d’hivern.
- Difícil localització del restaurant.

2. Curs de Perfetti
Els dies són el 3,4 i 5 d’octubre i 17, 18, 19 d’octubre.
S’ha fet arribar tota la informació necessària al Dept. de Formació i restem a
l’espera de confirmació.
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3. Reunió anual de col·legiats de les comarques de Lleida
Restem a l’espera de rebre els pressupostos de l’any 2007 de la Secció Col·legial
de les comarques de Lleida
Reunió per al dia 17 de juny a les 20 h. del vespre 1a. convocatòria, 20:30 2a.
convocatòria.
Ordre del dia Secció comarques Lleida:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentació Junta.
Objectius 2007.
Activitats realitzades 2007.
Pressupostos 2007.
Objectius 2008 i activitats realitzades durant aquest any.
Pressupost aprovat el 2008.
Actualització de la base de dades del col·legiat de comarques de Lleida.
Precs i preguntes.

Escrit per als col·legiats: explicant qui som, com ens hem format, etc.
4. Dia Mundial de la Fisioteràpia
- Per preparar el DMF cal saber quants voluntaris hi haurà abans de preparar tallers...
- Necessitarem dues carpes de 10 per 4 metres, amb tres paravents (‘biombos’) per
separar sales de tractament, una cadira ergonòmica cervical, crema de massatge, talles
per a les camilles, paper de mans, amb terra emmoquetat amb terra verd Col·legi, amb
avancer, dues lliteres portàtils, televisió de plasma, DVD, equip de so, cadires, dues
taules.
- Volem una gravació del Col·legi. (geriatria, pediatria, ergonomia...).
- Ho farem al costat de L’IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs) al carrer de Foix cantonada amb
el carrer Major.
- S’ha de demanar permís a la Paeria pel lloc que volem ocupar i d’un punt de llum.
- Es consultarà amb el Col·legi quin dia se celebrarà el DMF a Barcelona i a l aresta
de províncies.
5. Precs i preguntes
La propera reunió es realitzarà el 3 de juny de 2008 a les 21:00 hores (dimarts) al
centre Axis.
V.P. President

V.P. Secretari

