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Convocada a les 20.30 h. 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

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 20.45h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Cursos i conferències.
Dia Mundial
Precs i preguntes.
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. Cursos i conferències
El Dept. de Formació del Col·legi està estudiant les propostes presentades. Restem a
l’espera.
L'Agustí Ginés s'encarrega de parlar amb el Sr. Tricas per aconseguir data pel curs
a la tardor.
3. Dia Mundial
La Marta Romera ens ha enviat un missatge on ens diu que ja podem començar a
preparar el Dia Mundial. Properament vindrà a Tarragona per tal de parlar
directament i preparar conjuntament el material necessari.
Tenint en compte que el DMF cau en dilluns, hem de preguntar a Barcelona si hi
haurà consens a l'hora de celebrar-ho, o si cada Secció pot fer els actes quan els
hi vagi millor.
També, per evitar que se'ns ajunti al mateix dia i poder començar a preparar-la, el
Xavier López es posarà en contacte amb la responsable de l'organització de la Fira
d'Entitats.
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5. Precs i preguntes
− De cara a la fi del curs de tercer de Fisioteràpia, i tenint en compte que sovint
demanen l'assistència d'algú del Col·legi, hauríem de començar a saber quin
dia serà l'entrega d'orles de la URV. També hauríem de saber si aquest any es
farà una presentació del Col·legi als alumnes de tercer.
− Un dels objectius que ens havíem marcat havia estat la possibilitat de
col·legiar-se des d'aquí. S'ha de parlar amb Barcelona del tema.
− L'Agustí Giné proposa d'elaborar un protocol d'una primera visita de
Fisioteràpia. Tot i ser conscients de la gran diversitat de camps d'actuació en
Fisioteràpia i de les diferents necessitats existents, arribem a l'acord d'elaborar
un protocol bastant general i que pugui adaptar-se a les necessitats de
cadascú.
Tenim en ment dos objectius: el primer seria recordar als professionals què
comporta una bona primera sessió; i el segon seria informar la població de
què ha d'esperar d'un bon professional, a través de la redacció d'un article de
divulgació.
En podríem fer tríptics pel Dia Mundial, publicar l'article i el protocol a través
del Col·legi, realitzar un col·loqui, publicar l'article al diari...
L'Agustí Giné es presta voluntari per començar a muntar-ho. Entre tots quedem
d'acord per anar-ho treballant i retocant.
− L'Anna Ferran proposa que ara que hem rebut les targetes de presentació
podríem començar a realitzar les visites a l’Administració, associacions...
Proposa començar amb la Universitat Rovira i Virgili, que és on tenim un accés
més fàcil. També proposa intentar veure les possibilitats de firmar un conveni
amb la biblioteca de la Universitat per tal de que els col·legiats de Tarragona
tinguin un accés més fàcil a llibres especialitzats. Es comenta que a Lleida ho
van intentar, però creiem recordar que no es va poder fer. Haurem d'investigar
per saber com està el tema allà.
−

L'Anna Ferran proposa fer arribar l'ordre del dia uns dies abans de la reunió als
membres de la Junta per Internet, bàsicament per evitar fer reunions en
moments en què no hi ha res a discutir, i també perquè tothom estigui
assabentat dels temes que es tractaran.

−

També es proposa la idea de que al sopar del juny s'hi faci un col·loqui. El
tema s'hauria de determinar, i hi ha diferents opcions, però una de les
interessants seria convidar algun/a fisioterapeuta destacat/da del camp de
Tarragona.
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6. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per al 9 de juny de 2008 a
les 20.30 h. a l’Hotel d’Entitats

V.P. President

V.P. Secretari

