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Convocada a les 21.00 hores a domicili de la Jara (Lleida). 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  
Vicepresident:  Col. 1130 Francesc Rubí Carnacea 
Secretari:  Col. 4188 Noemi Palacin 
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col. 3927 Jara Tapiador  
  Col. 3396 MªTeresa  Ferré  Col.5856 Noemí Bravo 
  Col. 6491 Núria Cortada  
   

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

Ordre del Dia 
 
1- Valoració curs d’incontinència urinària. 
2- DMF 2009. 
3- Formació 2010. 
4- Caragolada (octubre). 
5- Planificació/Presentació. 
6- Precs i preguntes 
 

 
1- Valoració curs d’incontinència urinària 

- Sala: molt bé, va agradar a la Roser Picas (professora). 
- Material: molt bé.  
- Organització: molt bona. 
- Observació: No es podia graduar la temperatura i la gent es va queixar de 

fred. 
 

2- DMF 2009 
- Necessitem el vídeo de la Secció de Girona, vídeo del degà, vídeo Lluís Puig.
- S’ha anul·lat l’acte dels pallassos per falta de pressupost. 
- El material del DMF s’ha de buscar un lloc a la mateixa ciutat de Tàrrega. 
- Recursos humans: (6 persones) on 4 són de la Secció i cal confirmar els 

voluntaris que es van presentar el dia de la reunió a la ciutat de Tàrrega. 
- Pròxima reunió DMF 1.09.2009 a les 19:30 h. casa Teresa. 

 
3- Formació 2010 

- Gener 2010: curs de ATM. 
- Abril 2010: curs bàsic d’embenats. 
- Observació: volem un curs durant els mesos de octubre, novembre i 

desembre dels pendents ja sol·licitats.     
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4-  Caragolada (març) 
 
Es canvia la data al dissabte dia 20 de març de 2010. 
 

 
 

5- Planificació/Presentació 
 
- Actualment a la Secció no hi ha cap membre que pugui disposar de temps 

lliure per dur a terme aquesta tasca de presentació del CFC als organismes i 
als departaments de la comarca de Lleida. 

 
 
 

6- Precs i preguntes 
 
- Sopar Col·loqui (18 de setembre). 
- Es convoca propera reunió per al dia 22 de setembre 2009 a les 21.00 h. a 

l’Axis. 
 

 
VP President      VP Secretari 
 
 


