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Convocada a les 20.30h a a l’Hotel d’Entitats de Tarragona.

Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:

Col.872 Xavier López
Col.5974 Begoña Castillo
Col.1863 Sandra Salazar
Col.2400 Agustí Giné
Col.4646 Anna Ferran

Col.3715 Eva Hernando
Col. 6308 José Chaparro

La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Curs de teràpia manual.
Xerrades pendents de realització.
Altres temes d'interès.
Següent reunió de la secció

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Cursa de Sant Silvestre de Tarragona
Es decideix que el responsable de portar el curs de teràpia natural serà l'Agustí
Giné, per evitar problemes comunicatius amb Barcelona.
El curs està aprovat i s'està parlant de realitzar-lo a la primavera, possiblement
durant el mes d’abril (per poder tenir temps de publicitar-lo. Comentem que és
necessari que es canviï el títol, és per això que la Roser (responsable del
departament de formació) es posarà en contacte amb el Sr. Tricás –professor del
curs- perquè ens autoritzi el canvi.
Necessitem saber quin material necessita el Sr. Tricás per anar preparant-lo.
L'Agustí ens comenta que el curs preparat per 3 monitors, unes 8 persones
assignades per cadascun.
La Sandra ens informa de la necessitat d'omplir uns formularis per tal de demanar
nous cursos a Barcelona. La programació d’aquest any hauria d'estar llesta abans
d’abril.
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3. Xerrades pendents de realització
La Sandra preguntarà com està el tema de la xerrada sobre la protecció de dates.
Per la xerrada informativa sobre el “Títol de Grau” de fisioteràpia hem d'esperar
que el formador ens proposi una data.
La valoració de la Xerrada FATEC va ser positiva. L'únic problema que es va
detectar va ser la fredor de la sala. Tenint-ho en compte s'informarà amb més
temps a la seu d'entitats quan es facin xerrades per tal que engeguin la calefacció
de la sala una hora abans del començament.
Es recorda que són els casals mateixos que han de demanar la formació, per tant,
no es pot saber el calendari de les xerrades. Des de Barcelona ho gestionaran i
buscaran un formador, tenint com a criteri principal a l'hora de triar-lo la
proximitat.

4. Altres temes d'interès..
La Begoña ens informa que el Diari de Tarragona està disposat a fer-nos un petit
reportatge. Es decideix que la millor opció seria que aprofitéssim per fer una
presentació general de la secció col·legial.
Per tal de que sigui possible la col·legiació a Tarragona, ens informen que
s'enviarà una persona de Barcelona quan els alumnes de la facultat estiguin a punt
d’acabar per poder-se col·legiar sense haver-se de desplaçar.

5. Següent reunió
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per el de febrer de 2008 a
les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats

V.P. President

V.P. Secretari

