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

Assistents:
President:
Secretari:
Vocals:
Representant Junta:
Col·legiats

Col.872 Xavier López
Col.1863 Sandra Salazar
Col.2400 Agustí Giné
Col.3715 Eva Hernando
Col, 5351. Marta Romera
Col. 2204 Manel Domingo
47, 7599,3021, 2134, 785, 7515, 1340, 3191,
2232,2870,6308.

La reunió s’inicia a les 20.30 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1. Benvinguda als assistents.
2. Memòria d’activitats realitzades per la Secció durant l’any 2007.
3. Objectius de la Secció de les comarques de Tarragona per a l’any 2008 i
activitats realitzades.
4. Dotació pressupostària de la Secció per a l’any 2008, aprovada en
l’Assemblea general de col·legiats.
5. Precs i preguntes.

1. Benvinguda als assistents
Realitzada per l’Eva Hernando, vocal de la Secció.
2. Memòria d’activitats realitzades per la Secció durant l’any 2007
Comentada per Agustí Giné, vocal de la Secció.
Es recorden les següents activitats:
o Confecció de l’enquesta/qüestionari.
o Conferència sobre “El treball d’un fisioterapeuta en un equip esportiu”.
o Acte d’entrega d’orles a la URV.
o Dia Mundial de la Fisioteràpia 2007.
o Nova seu a l’Hotel d’Entitats de Tarragona.
o XVI Mitja Marató de la ciutat de Tarragona.
o Taller de formació- conveni FATEC.
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3. Objectius de la Secció de les comarques de Tarragona per a l’any 2008 i
activitats realitzades
Comentades per Sandra Salazar, secretaria de la Secció.
o Formació: es té previst un curs de Teràpia Manual Ortopèdica per al mes
d’octubre, un taller sobre l’ús de theratogs i un altre curs de massatge.
o Xerrades: Nou títol de grau, el proper 5 de juliol a l’Auditori de la Caixa, a
Tarragona.
o Apropament dels serveis, un dia de col·legiació a Tarragona a la seu de la
Secció i proper conveni per rebre l’assessoria fiscal i laboral a la ciutat.
o Activitats: el dia mundial a la província, la participació a la mitja Marató de
Tarragona i la presentació oficial a les diferents entitats de la província.
o Motivar els fisioterapeutes de la província a participar en les diferents
activitats.
4. Dotació pressupostària de la Secció per a l’any 2008, aprovada en
l’Assemblea general de col·legiats.
Comentada per Xavier López, president de la Secció
5. Precs i preguntes
o Es comenta la necessitat que la formació sigui competitiva tant en qualitat com en
preu.
o Un altre assistent comenta per què la URV fa tan poca formació, i en Manel
Domingo fa les aclaracions pertinents.
o Es fan comentaris i preguntes referents a l’homologació dels títols estrangers.
o Es comenta la necessitat de lluitar contra l’intrusisme professional oferint qualitat.
o Un altre col·legiat comenta el reconeixement que té la universitat en la carrera.
o La necessitat de fer derivacions entre els mateixos fisioterapeutes.
o El llibre escrit per Isabel Salvat, en el qual es fan reflexions sobre el massatge.
o Es comenta la confusió que existeix en l’ús de les teràpies alternatives com a eina
professional.
o En Manel Domingo explica com s’estan fent reformes perquè els fisioterapeutes
siguin professionals de referència en el sistema de salut, i la necessitat d’ordenar
la professió.

Finalitza la reunió a les 22 h. i es recorda que finalitzada la reunió hi haurà un sopar al
restaurant ‘Les Voltes’ de Tarragona.

V.P. President

V.P. Secretari

