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Convocada primera convocatòria a les 20:00 hores.
Segona convocatòria a les 20:30hores al Centre Cultural de La Caixa.
Assistents:
Presidenta:
Vicepresident:
Secretària:
Vocals:
Representant Junta
Col·legiats

Col.
27 Teresa Greoles
Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea
Col. 5430 Maria Bedoya Ribó
Col. 2643 Silvia Solé
Col. 5856 Noemí Bravo
Col. 3396 MªTeresa Ferré
Col.1136 Ricard Corgos (secretari Junta Govern)
7 col·legiats

La reunió s’inicia en segona convocatòria a les 20.30 h. amb el següent
ordre del dia:
Ordre del Dia
1234567-

Benvinguda als assistents i repartiment de la Memòria als assistents.
Memòria del 2007.
Dades financeres 2007 i pressupostos 2008.
Objectius Secció 2008
Activitats 2008.
Conclusions.
Precs i preguntes.

1- Benvinguda
La Maria Bedoya, secretària de la Secció, dóna la benvinguda als assistents i
presenta els components de la Secció de les comarques de Lleida.
2- Memòria del 2007
La Maria
•
•
•
•
•

Bedoya exposa la Memòria de l’any 2007 on es destaca:
Debat Fira Natura.
Esmorzar col·loqui.
Resultats de les enquestes de la Secció.
Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Reunions de la Secció de les comarques de Lleida.
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3- Dades financeres
El vicepresident, Francesc Rubí, comenta les despeses de la Secció al llarg de
l’any 2007.
Explica detalladament el pressupost de la Secció per a l’any 2008.
4- Objectius Secció 2008
La presidenta, Teresa Greoles, exposa els objectius de l’any 2008, que són:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Apropar serveis del Col·legi a la Secció.
Mantenir la tradició de l’esmorzar col·loqui cada octubre.
Un curs o xerrada formativa a l’any. Pendent Perfetti o un altre.
Humanitzar la Secció.
Mirar de reunir gent de la mateixa especialitat per a fer intercanvis d’opinions.
Organitzar un sopar de les comarques de Lleida a l’abril.
Fer ressò de la nostra professió:
o En mitjans de comunicació locals (premsa, ràdio).
o Participar el proper any a Fira Natura Lleida.
Millorar la participació en el DMF, el 8 setembre 2008.
Tenir una seu per a la Secció de Lleida.
Aconseguir que els col·legiats facin més ús d’Internet i de la pàgina web del
Col·legi.
Valorar i donar importància al col·legiat col·laborador. Motivar al màxim la seva
participació.

5- Dia Mundial Fisioteràpia
La presidenta, Teresa Greoles, exposa les activitats del 2008:
• Sopar Col·loqui.
• Assemblea anual.
• Dia Mundial de la Fisioteràpia al setembre.
• Curs de Perfetti a l’octubre.
• Esmorzar col·loqui al novembre.
6- Conclusions
La secretària, Maria Bedoya, exposa les conclusions de la Secció sobre les
xerrades i les activitats realitzades fins a dia d’avui.
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7- Precs i preguntes
-

Quan es firmi el conveni amb les biblioteques de la UdL, cal tenir en compte
si el conveni és obert també als centres adscrits com INEFC.
En Ricard Corgos exposa l’estat del Decret de les teràpies naturals per
l’interès que mostren els col·legiats.
Davant l’interès envers la formació en RPG, es valora la possibilitat d’obrir
les portes a organitzar un curs d’aquest caire de cara a l’any vinent.
En referència a les assessories col·legials, el Ricard Corgos aconsella deixar
constància de les queixes i propostes a la pàgina web del Col·legi.
S’arriba a la conclusió que es necessita disposar d’un local per a la Secció
per poder fer ús de les assessories i d’altres serveis del Col·legi.

V.P. President

V.P. Secretari

