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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 DMF. 

2- Inauguració local – Reunió Anual de la Secció. 
3- Cursa Pujada a la Seu Vella. 
4- Distribució de les tasques de la Secció. 
5- Formació 2011. 
6- Reunió trimestral a Barcelona. 
7- Apropament al col·legiat (Tremp). 
8- Precs i preguntes. 

 
1- Valoració DMF 
 
Publicitat: Hem tingut molt bona resposta dels mitjans de comunicació. Hem 
sortit a la ràdio, a la TV i als diaris locals “El Segre” i “La Mañana”. 
 
Ubicació: No ha estat molt adequada, ja que, encara que era un lloc de pas, la 
gent passava molt ràpid i no hi havia gaire ambient. Havíem d’atansar-nos 
nosaltres a la població. Pocs nens. 
 
Voluntariat: Molt bé, molt col·laboradors i disposats a participar en futures 
edicions i activitats. 
 
Coses per millorar: La ubicació ha de ser cèntrica i la data no ha de coincidir amb 
cap acte més de la ciutat per tal d’atreure el màxim de gent possible. 
 

 
2- Inauguració local – Reunió Anual de la Secció 
Actualment estem decidint la distribució del local, ja que hi ha vàries propostes. A més, la 
Marta Romera ens n’ha enviat una altra que està molt bé i l’hem de valorar. 

Volem fer coincidir la inauguració del local amb la Reunió Anual dels col·legiats de 
les comarques de Lleida, perquè pensem que d’aquesta manera hi haurà més 
participació col·legial. 
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Propostes: 

Data: 11 de desembre de 2010. 

Acte d’inauguració: Proposem a la Teresa Greoles, expresidenta de la Secció, per fer una 
xerrada el dia de la inauguració. 

Programació de l’acte: 

- 11.00 h: Assemblea. 

- 12.00 h: Inauguració. 

- 13.00 h: Pica-pica. 

Dubtes: Ens agradaria saber com estarà el tema dels mobles i la neteja del local per a la 
data esmentada. 

Quedem a l’espera de la resolució d’aquests dubtes i de l’aprovació de les propostes 
anteriors. 

 
3- Cursa “Pujada a la Seu Vella” 
 

Data de la cursa: 19 de desembre del 2010. 

Encarregada de l’organització: Núria Iglesias amb l’ajuda de la Núria Cortada (Comissió 
d’activitats lúdiques). 

Personal: 2 membres de la Secció i 4 voluntaris. 

 
4- Distribució de les tasques de la Secció 
 

Amb l’admissió de nous membres a la secció redistribuïm les nostres tasques: 

• Secretària: Noemí Bravo 

• Formació: Noemí Palacín 

• Activitats lúdiques: Núria Iglesias i Núria Cortada 

• Comunicació: Carol Naudí 

• Política i relacions socials: Sílvia Solé 

 
. 
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5- Formació 2011 
Hi ha cursos confirmats i altres pendents de confirmar les dates. 

Cursos confirmats: 

- Curs de Bobath: 14, 15 i 16 de gener de 2011. 

- Curs de Fisioteràpia Respiratòria en pediatria: 12, 19 i 26 de febrer de 2011 

Cursos pendents de confirmar: 

- Curs d’Embenats Neuromusculars: abril 

- Curs d’ATM: maig 

S’està valorant la possibilitat de fer els cursos de “Fisioteràpia respiratòria en Geriatria” i 
“Massatge per a bebès”. 

 
6- Reunió trimestral a Barcelona 
Com a membres de la Secció, hi assistiran la Noemí Bravo i la Carol Naudí. 

Tenim pendent la preparació dels punts que ens agradaria parlar a la reunió. 

 
7- Apropament al col·legiat (Tremp) 
La reunió prevista per al dia 28 de setembre amb els col·legiats de Tremp i voltants ha 
quedat suspesa per falta d’assistents. El Gabriel Liesa ens comunica que no cal que hi 
anem, però ens informa que el degà i el vicedegà faran igualment la visita a l’Hospital del 
Pallars. 

 
8- Precs i preguntes 

- Comentem el correu electrònic que hem rebut a la Secció sobre un cas 
d’intrusisme a la Fira de Tàrrega. 

- Decidim que la data de l’Esmorzar col·loqui serà el 29 de gener del 2011, però 
encara no sabem el tema. 

- Comentem la necessitat de cobrir la plaça que queda a la Secció per tal de 
distribuir millor la feina i no sobrecarregar ningú en excés. 

- La propera reunió serà el 27 d’octubre del 2010 a les 21.00 h a l’Axis, 

 
VP Coordinadora      VP Cocoordinadora 
  Noemí Palacín                                                         Noemí Bravo 


