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Convocada a les 16.00 hores al centre Axis (Lleida)
Assistents:
Membres:

Convidat/s:

Col. 5856 Noemí Bravo
Col. 2643 Sílvia Solé
Col. 6491 Núria Cortada

Col. 3927 Jara Tapiador
Col. 4188 Noemí Palacín

Marta Romera (Vocal - Junta Govern)

La reunió s’inicia a les 16.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
12345678-

Valoració de l’Esmorzar Col·loqui.
Valoració del curs d’ATM.
Reunió trimestral de les Seccions Territorials a Barcelona.
Preparació del Curs d’Incontinència urinària.
Presentació a les institucions.
Jornada lúdica: Caragolada.
Descomptes.
Precs i preguntes.

1- Valoració de l’Esmorzar Col·loqui
Assistència: Ha estat un èxit en relació a la participació. Hi han assistit 64
col·legiats (encara que n’havia 80 d’apuntats), 4 membres de la Secció de Lleida
(Noemí Palacín, Jara Tapiador, Núria Cortada i Noemí Bravo), les dues ponents
(Maria Bedoya i Laia Cabau) i la Marta Romera com a representant de la Junta de
Govern.
Ubicació: Alguns assistents han dit que a la sala hi feia fred.
Des de la Secció creiem que l’espai on s’ha fet l’Esmorzar ha resultat massa petit,
i això tenint en compte que han fallat 20 col·legiats. Per als pròxims actes hem de
demanar que ens ampliïn una mica la zona amb separadors.
Organització: Hem pensat que per a les pròximes edicions de l’Esmorzar
Col·loqui, ens agradaria convidar altres col·lectius sanitaris (metges en especial)
perquè coneguin la nostra tasca.
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2- Valoració del curs d’ATM
Els membres de la Secció que van organitzar el curs i van vetllar pel seu bon
funcionament van ser la Noemí Palacín i la Noemí Bravo.
Assistència: 21 col·legiats. Va fallar una noia que estava inscrita. La participació
va ser un èxit, atès que, fins i tot, hi va haver llista d’espera.
Sala i material rebut: Aspectes valorats positivament pels assistents i el
professor.
Organització: Bona coordinació entre els membres de la Secció de Lleida, el
Departament de Formació del Col·legi i personal de la Facultat d’Infermeria, on es
va celebrar el curs.
Observacions: El professor, Leandro Guttman, es va interessar per la possibilitat
d’impartir noves edicions del curs.
3- Reunió trimestral de les Seccions Territorials a Barcelona
Se celebrarà el dia 24 de març.
En principi tenen disponibilitat per assistir-hi la Sílvia Solé i la Jara Tapiador.
4- Preparació del Curs d’Incontinència urinària
Hem observat que la ubicació del curs que consta a la pàgina web és l’adreça de la
seu de la Secció. Tenint en compte que potser no hauran acabat les obres per a la
data prevista, hauríem de canviar el lloc del curs. Hauríem de començar a fer la
gestió amb la Facultat d’Infermeria i informar els col·legiats del canvi.
Els membres de la Secció de Lleida que s’encarregaran d’organitzar el curs i vetllar
pel seu bon funcionament, seran la Jara Tapiador, la Núria Cortada i la Sílvia Solé.
Es repartiran la responsabilitat de la següent manera:
- Divendres al matí: Núria Cortada.
- Divendres tarda i dissabte: Jara Tapiador.
- Diumenge: Sílvia Solé.
Demanem que el material s’enviï el dijous, perquè la Jara anirà a la tarda a
preparar la sala.
5- Presentació de la Secció Territorial de Lleida a les diferents institucions i
organismes lleidatans
De moment s’han enviat cartes de presentació als organismes de:
- Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania.
- Serveis Territorials de Salut a Lleida.
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La nostra disponibilitat horària per realitzar la trobada és la següent:
-

Núria Cortada: Tots els matins fins a les 15.00 h.
Jara Tapiador: Tots el dies a partir de les 18.30 h.
Noemí Palacín: Tots els dies de 14.00 a 15.00 h i a les tardes, a partir de les
19.30 h.
Sílvia Solé: Total disponibilitat.
Noemí Bravo: Al migdia, de dilluns a divendres a partir de la 13.30 hores i les
tardes del dilluns, dimecres i divendres.

6- Jornada lúdica: Caragolada
La Sílvia Solé, l’encarregada de gestionar aquest acte, va enviar vàries propostes
de menús d’adults i infantils, i la proposta de contractar algun animador/a per
distraure els nens i nenes. Estem a l’espera d’una resposta per part del David
Tribaldos.
7- Descomptes
Vam enviar al David Tribaldos una llista de vàries empreses de Lleida i província
que proporcionen descomptes i avantatges als universitaris de la nostra província,
com a punt de partida per aconseguir descomptes per als nostres col·legiats.
Ell ens va aconsellar que és millor pactar amb empreses grans, però que
començaria a enviar cartes informatives a aquestes empreses per engegar la
gestió.
Actualment desconeixem com està el tema; estem a l’espera de saber com va el
procediment de gestió.
8- Precs i preguntes
•
•
•
•

El dia de la “Pujada a la Seu Vella”, l’organitzador de la Mitja Marató que cada
any celebren al barri de Balàfia de Lleida, ens va demanar la nostra
col·laboració com a col·lectiu.
La cursa està programada per al dia 25 d’abril. Mirant el programa publicat a
Internet apreciem que la cursa ja disposa de servei de massatge. La Noemí
Palacín s’encarregarà de trucar-li i informar-se sobre la situació.
Ens agradaria saber l’estat actual de les obres de la seu de la Secció i la data
aproximada d’inauguració.
La Marta Romera ens explica el funcionament de la Secció de Girona i decidim
organitzar-nos de la mateixa manera.
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•

Cada un dels membres de la Secció s’encarregarà d’un tema (de la coordinació,
s’entén) i el gestionarà directament amb el responsable oportú de la Junta de
Govern.

•

Ens hem distribuït de la següent manera:
Noemí Palacín: Formació (persona de contacte: Roser Alfonso, ara la Sílvia).
Sílvia Solé: Actes lúdics (persona de contacte: David Tribaldos).
Noemí Bravo: Comunicació (persona de contacte: Sílvia Quiñonero).
Jara Tapiador i Núria Cortada: Donaran suport als altres membres quan es
necessiti.

•

Convoquem la propera reunió el dia 30 de març a les 21.00 h, a l’Axis.
VP President
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