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

Col.
Col.
Col.
Col.

1130
5856
2643
6491

Francesc Rubí Carnacea
Noemi Bravo
Silvia Solé
Col. 3927 Jara Tapiador
Núria Cortada
Col.4188 Noemí Palacín

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1- Taula rodona d’Agrupació Mútua (valoració del PPT facilitat per la
Comissió de Geriatria del Col·legi).
2- Preparació de la reunió anual de la Secció.
3- Local/seu de la Secció.
4- Invitació a la inauguració de la seu de Girona.
5- Assistència a la reunió de Tàrrega.
6- Esmorzar Col·loqui.
7- Precs i preguntes.
1- Taula rodona d’Agrupació Mútua (valoració del PPT facilitat per la Comissió
de Geriatria del Col·legi)
Agraïm la invitació per participar a la taula rodona d’AM, però per causa de la data
i l’horari ningú de la Secció pot fer-ho.
Hem informat d’aquest fet a la Comissió de Geriatria, la qual tampoc pot
participar-hi, i al Col·legi. El Col·legi enviarà a un membre del Dept.Professional.
Hem valorat el PPT que ens ha passat la Comissió de Geriatria i creiem que és
correcte i no cal afegir res més.

2- Preparació de la reunió anual de la Secció
Decidim que la data de l’assemblea serà el 15 de desembre en el següent horari:
- 1a convocatòria: 20.00 h
- 2a convocatòria: 20.30 h
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Estem interessats a fer-la a la sala de “La Caixa”, on la vam fer l’any passat.
Farem un PPT informatiu de la memòria històrica de l’any 2009 i part del 2008, i
de les activitats proposades per al 2010. Ens hem repartit la feina de la següent
manera:
- Memòria històrica: Noemí Bravo
- Activitats proposades: Sílvia Solé
- Dades financeres: Francesc Rubí
3- Local/seu de la Secció
S’informa que està demanat el permís d’obres a l’ajuntament, i n’estem a
l’espera.
El Col·legi té diversos pressupostos de les obres a la seva disposició, però fins ara
tots tenen un preu massa alt. Han de seguir buscant.
4- Invitació a la inauguració de la seu de Girona
Agraïm la invitació a la inauguració, però no hi pot assistir ningú.
5- Assistència a la reunió “d’apropament al col·legiat” de Tàrrega
Necessitem saber l’horari de la reunió per poder confirmar la nostra assistència i
la planificació del dia. Ho consultarem amb el Col·legi.
6- Esmorzar Col·loqui
Respecte dels ponents:
- La Laia Cabau confirma la seva participació. Exposarà un tema i realitzarà
una pràctica.
- La Maria Bedoya serà, segurament, l’altra ponent, encara que li falta
confirmar si li va bé la data.
La Roser Alfonso del Dept.Formació s’ha de posar en contacte amb les ponents.
Respecte a la sala i l’esmorzar, volem mantenir- ho tot com l’any passat.
7- Precs i preguntes
Es convoca la propera reunió per al dia 25 de novembre a les 21.00 h al centre
Axis
VP President
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