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Convocada a les 21.00 hores al centre Axis (Lleida). 
 

Assistents: 
  
Coordinadora:  Col. 4188 Noemí Palacín 
Cocoordinadora:  Col. 5856 Noemi Bravo   
Vocals:  
  Col. 2643 Silvia Solé   Col. 7234 Núria Iglesias       
  Col. 6491 Núria Cortada  Col. 7156 Carol Naudí 
Convidat/s:   
   

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

Ordre del Dia 
 
     1- Valoració de la reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 

2- Acte d’apropament al col·legiat. 
3- Local.  
4- Pujada a la Seu Vella. 
5- Reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 
6- Precs i preguntes. 
 

 
1- Valoració de la reunió trimestral de les seccions a Barcelona 
Respecte als temes de: 
Formació: S’accepten els següents cursos (amb ordre de preferència) 

- Edició bàsica d’ATM 
- Edició bàsica d’embenats neuromusculars 
- Massatge infantil 
- Fisioteràpia respiratòria 
- Fisioteràpia neurològica 
- Investigació en Fisioteràpia 
 

Com a conferència s’aprova l’Esmorzar col·loqui per al mes de febrer de 2011 
 
DMF 2010:        

- Data: 18 de setembre 
- Ubicació: Rambla Ferran  
- Fisioterapeutes: 3 (més dos de la Secció) 

 
Presentació de la Secció a les entitats: 
Acordem que començarem presentant-nos als col·legis professionals. 
 
Local: Hem d’anar pensant una data per a la inauguració i si volem enllaçar-la amb 
algun acte de la Secció. 
La Noemí Palacín ens informa de les activitats que realitzen les altres seccions. 
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2- Acte d’apropament al col·legiat 
El dia 28 de setembre tindrà lloc l’acte d’apropament al col·legiat a Tremp. 

Persones disponibles: Noemí Palacín i Carol Naudí. 

 
3- Local 
Pensar en la inauguració. 

Les claus del local es donen a la Noemí Palacín. 

 
4- Pujada a la Seu Vella 
Valorar si aquest any volem participar-hi; en principi estem animades. Enviarem un 
correu electrònic a l’organització a veure si és possible assistir-hi, com l’any 
passat. 

 
5- Reunió trimestral de les seccions a Barcelona 
S’informa de la data de la propera reunió: el 6 d’octubre de 2010. 

 
6- Precs i preguntes 
La pròxima reunió serà el dia 2 de setembre, juntament amb els voluntaris que 
assistiran al DMF, a les 21.00 h a l’Axis. A l’agost no hi ha reunió. 

 
 
VP Coordinadora      VP Cocoordinadora 
Noemí Palacín                                                     Noemí Bravo 
 


