Benvolgudes i benvolguts,
Us adjuntem la convocatòria de la 44a Assemblea Ordinària del Col·legi amb l’ordre del dia que s’hi
expressa. L’Assemblea, a més de ser l’òrgan sobirà del Col·legi, és el punt de participació i reflexió de tots els
col·legiats i col·legiades i és l’espai on es presentaran les línies programàtiques i el pressupost per a l’any
2019.
Per tal de fer més àgil el desenvolupament de l’Assemblea, a partir del dia 17 de desembre tindreu a la vostra
disposició la documentació que s’hi presentarà. La podeu demanar per correu electrònic a
cfc@fisioterapeutes.cat
No cal dir-vos com ens agradaria, a la Junta de Govern i a mi mateix, que la sala d’actes del Col·legi quedés
petita per acollir tots els assistents; d’aquesta manera les idees serien més nombroses i el debat més
profitós, i tant les unes com l’altre no farien més que enriquir el nostre col·lectiu. Per facilitar l’assistència al
màxim, hem decidit programar l’Assemblea un dissabte al matí i us informem que, previ a la mateixa, hi
haurà una conferència de la que encara n’estem ultimant els detalls i de la qual us n’informarem
oportunament.
Esperant poder-vos saludar personalment el dia 22 de desembre, rebeu una cordial salutació.

Ramon Aiguadé Aiguadé
Degà

Barcelona, 4 de desembre 2018

CONVOCATÒRIA XLIV ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA

DIA:

Dissabte, 22 de desembre de 2018

LLOC:

Seu del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
c/ Segle XX, 78, Barcelona 08032

HORA:

11.45 h 1a convocatòria
12.00 h 2a convocatòria

ORDRE DEL DIA

1. Presentació programa d'activitats per al 2019.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost per a l’any 2019.
3. Proposta i ratificació, si s'escau, de la creació de la Secció Territorial de les Terres de l'Ebre i de la
Secció Territorial de l'Alt Urgell.
4. Precs i preguntes.

Ramon Aiguadé Aiguadé

Daniel Jiménez Hernández

Degà

Secretari

Barcelona, 4 de desembre de 2018

