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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida).
Assistents:
Coordinadora:
Cocoordinadora:
Membres:
Convidat/s:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

4188
5856
7234
2643
6491
1592

Noemí Palacín
Noemi Bravo
Núria Iglesias
Col. 7156 Carol Naudí
Silvia Solé
Núria Cortada
Gabriel Liesa (Vicesecretari)

La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1- Renovació de la Secció Territorial de Lleida.
2- Caragolada.
3- Valoració del Curs d’embenats neuromusculars.
4- Local.
5- DMF 2010.
6- Precs i preguntes.
1- Renovació de les Secció Territorial de Lleida
En l’acta de Junta de Govern del dia 4 maig s’aprova la Resolució 001/10 per la
qual s’aprova l’ingrés a la Secció de:
-

Carol Naudí Farré (núm. 7156)
Núria Iglesias Arrojo (núm. 7234)

S’escull com a coordinadora la Noemí Palacín i com a cocoordinadora la Noemí
Bravo.
Per començar, els membres de la Secció expliquen el funcionament general de la
Secció als nous membres.
Tot seguit, en Gabriel, representant de la Junta de Govern, dóna les gràcies a tots
els membres de la Secció per seguir-hi participant i dóna la benvinguda als nous
membres.
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2- Caragolada
Pensem que enviar els SMS recordatoris de la caragolada el 2 de juny és massa tard. Ens
agradaria que es rebessin abans.
La Silvia ens informa que ja s’ha abonat una reserva de 100 euros als Jardins del Segrià,
on se celebrarà el dinar.
En principi com a membres de la Secció hi anirem:

•

La Sílvia Solé

•

La Noemí Palacín

•

La Noemí Bravo

3- Valoració del Curs d’embenats neuromusculars
La Noemí Palacín i la Noemí Bravo, representants de la Secció que van coordinar el curs,
expliquen a la resta dels membres com es va desenvolupar.
Valoració positiva del curs, del material i del professor.
Totes les places van quedar cobertes i, fins i tot, hi va haver llista d’espera.
Es parla que potser seria convenient fer un altra edició d’aquest curs bàsic abans de fer
el curs avançat.

4- Local
En Gabriel ens informa que han trobat un nou local i es planteja la possibilitat de pactar
un lloguer amb opció de compra.
Falta adaptar l’entrada per a les cadires de rodes.
Es planteja d’inaugurar-lo el mes de setembre, el mateix mes en què se celebra el DMF.

5- DMF 2010
Es recorda que la data serà el 18 de setembre i a Lleida.
Hauríem de demanar el permís d’ubicació de l’envelat. Si és possible ens agradaria ubicarlo just davant de la Catedral o de l’Institut d’Estudis Ilerdenses, no al lateral, on la vam
ubicar l’any 2008. Per aquest lloc hi passa molta més gent.

6- Precs i preguntes
Es parla del tema de la presentació de la Secció a les diferents institucions de Lleida.
Pensem que les reunions de presentació s’estan endarrerint tant perquè estem en
campanya política.
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Volem enviar ja les cartes de presentació als col·legis professionals d’infermeria i de
metges perquè pensem que potser amb aquests ens seria més fàcil reunir-nos i així
agilitzar aquest tema.
En Gabriel ens informa de la Jornada Col·legial i el Sopar Col·loqui que es farà el 26 de
novembre.
Propera reunió de la Secció: El dia 22 de juny a les 21 hores a l’Axis.
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