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

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

27 Teresa Greoles
1130 Francesc Rubí Carnacea
Col.4188 Noemí Palacin
2643 Silvia Solé
Col. 3927 Jara Tapiador
3396 MªTeresa Ferré
Col.5856 Noemí Bravo

Convidat/s:

La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
123456-

Esmorzar Col·loqui
Reunió trimestral de seccions
Seu demarcació Lleida
Dinar de germanor
Conveni Biblioteca Pública
Precs i preguntes

1- Esmorzar Col·loqui
Contactar amb el Dept. de Formació del Col·legi perquè gestionin els temes
pendents de l’organització de l’Esmorzar Col·loqui:
- Enviament de la carta d’invitació als col·legiats de tot Catalunya, perquè
també puguin participar-hi.
- Demanar currículum de la Irene Cascos.
- Contactar també amb premsa pel dia de l’Esmorzar.
- Assistirem 6 membres de la Secció.
- La presidenta de la Secció farà de moderadora.
- Consultar a la Roser sobre l’aigua i els gots per als ponents.
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2- Reunió trimestral de seccions
Es comenten els temes tractats en l’última reunió de les Seccions Col·legials amb
la Junta de Govern, del passat 18 de novembre a la seu col·legial de Barcelona:
-

Està prevista una reforma dels estatuts del Col·legi (abans març 2009).
Curs de formació per a les seccions col·legials sobre el funcionament i
l’organització del Col·legi. S’acorda el 24 de gener de 2009 al Col·legi de
Barcelona, tots junts.
Cursos que sol·licitarem per al 2009: (en base a les preferències dels
col·legiats de Lleida, segons enquestes rebudes):
o Iniciació al tractament de la incontinència urinària (del Col·legi),
dates: març (depenent de la disponibilitat del ponent).
o Fisioteràpia respiratòria (com a primera opció) o Massatge per a
bebès (com a segona opció), dates: novembre (depenent de la
disponibilitat del ponents).

3 - Seu demarcació Lleida
-

Es proposa fer una inauguració quan tinguem seu.
Objectiu bàsic abans d’acabar l’any.
La Noemí Bravo continua buscant seu. Ara està pendent de mirar un altell
d’uns 65m2 amb una sala condicionada per fer formació.

4 – Dinar de germanor
Es planteja realitzar un dinar de germanor.
- Fer una caragolada
- Data: dissabte 3 d’octubre del 2009
- Lloc: Jardins del Segrià
- Aprox. 30 euros per col·legiat.
Queda pendent d’acabar d’organitzar-ho i confirmar dates, lloc, cost, etc.
5 – Conveni Biblioteca Pública de Lleida
La directora del Col·legi, la Marisa Cantarero, es posarà en contacte amb la Loli
Manciñeiro per acabar d’arribar a un acord amb la Biblioteca.
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6 - Precs i preguntes
-

El president del Club Esportiu la Seu Vella ens ha vingut a fer la proposta de
participació a la Cursa Pujada a la Seu Vella que s’organitza el proper 14 de
desembre de 2008, a les 11h.
Considerem important la nostra participació perquè fins ara hi participaven
quiromassatgistes, per evitar l’intrusisme. El president del Club ens ha fet
saber que prefereixen que hi assisteixin fisioterapeutes.
Decidim els membres de la Secció proposar-ho al Col·legi per poder
organitzar els fisioterapeutes per participar a la Cursa Pujada a la Seu Vella.

-

Es convoca pròxima reunió el dia 9 de desembre a les 21 hores a l’Axis.

V.P. President

V.P. Secretari

