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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida) 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  
Vicepresident:  
Secretari:  Col. 5856 Noemi Bravo 
Vocals:  Col. 2643 Silvia Solé   Col. 3927 Jara Tapiador  
  Col. 6491 Núria Cortada  Col.4188 Noemí Palacín 

 
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 
1- Reunió trimestral de seccions a Barcelona. 

     2- DMF 2010. 
3- Preparació del curs d’embenats neuromusculars. 
4- Precs i preguntes. 
 

 
1- Reunió trimestral de seccions a Barcelona 
 
Elecció de la figura del coordinador i cocoordinador: Per majoria absoluta s’elegeix la 
Noemí Palacín com a coordinadora i la Noemí Bravo com a cocoordinadora. 
 
Les candidatures per cobrir les vacants de la Secció s’obriran quan es necessiti gent. 
 
Visites institucionals: el David Tribaldos està fent contactes amb les institucions. Falta 
que ens enviï el material que hem de donar nosaltres a les institucions (divulgatiu). Falta 
que ens confirmin de Barcelona qui podrà venir com a mínim a les primeres visites 
institucionals. 

Nou coordinador de seccions- comissions: Diego Borràs (treballa juntament amb el 
David). 

Hem de començar a pensar cursos que volem fer l’any que ve. El Col·legi ens enviarà 
propostes i, per exemple, també volen fer una mena d’enquesta o qüestionari per passar 
a través de la pàgina web per conèixer les inquietuds i els cursos que volen fer els 
col·legiats, però també per arribar a tots aquells que no participen en cap activitat i no 
sabem què els agradaria que es fes. Exemple: Geriatria i Neuro. 

Caragolada: està reservat pel 12 de juny als Jardins del Segrià. Falta que comunicació 
enviï el correu/carta/notícia oferint-ho als col·legiats. 

Local: s’estan fent obres però falta informe definitiu de l’enginyer per veure si és viable el 
lloc per a fer formació. En el cas que no ho sigui es buscarà un altre local. 
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Propera reunió trimestral: 30 de juny de 2010 a les 19:30 hores. 

Despeses: la liquidació, a partir d’ara, serà mensual. 
 

 
2- DMF 2010 
A Barcelona es farà el dia 8 de setembre del 2010 perquè així té més repercussió per als 
mitjans. 

A la resta de províncies es pot fer quan vulguem. 

A Lleida decidim el dia 18 de setembre i el farem un any itinerant i un any, Lleida 
capital. Pensem que l’any que ve, si ja hem parlat amb les institucions, potser es podria 
fer coincidint amb la Fira de Sant Miquel. 

Lloc: Davant de la Catedral de Lleida (on es va fer el 2008). 

Activitats: les mateixes que vam fer l’any passat, excepte les xerrades. 

Material: el mateix de l’any passat (+ globus i + palets). 

Voluntaris: 3 de la secció (Noemi Bravo, Núria Cortada i Noemi Palacin) i 5 col·legiats. 
 

3- Preparació del curs d’embenats neuromusculars 
Lloc: EU Infermeria 

Responsables: Noemi Bravo i Noemi Palacin 

El divendres es muntarà la classe. 
 

4- Precs i preguntes 
La Jara Tapiador deixa la secció per motius personals. 

Propera reunió de la secció: 28 d’abril a les 21 hores a l’Axis. 

 
VP President      VP Secretari 
 
 


