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Convocada a les 19.30 h. a l’Hotel d’Entitats de Tarragona.

Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:
Convidat/s:

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

Col.3715 Eva Hernando

La reunió s’inicia a les 20.00 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Dia Mundial de la Fisioteràpia.
Organització interna de la Secció.
Resum de la reunió de Barcelona
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. Dia Mundial de la Fisioteràpia
Es decideix celebrar el DMF el dissabte 6 de setembre a la Plaça del Prim de Reus.
L'horari de l'estand informatiu serà de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00.
Activitats:
Taller d’higiene postural i estiraments per prevenir mals d'esquena. Es realitzarà a
les hores en punt.
Informació i música ambiental. Es demanarà un equip de so amb micròfon per tal
de poder tenir música ambiental, informar la gent que passi per la plaça sobre
diferents aspectes de la nostra professió i donar publicitat al taller gratuït.
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3. Organització interna de la Secció
Amb l'objectiu de garantir un bon funcionament de la Secció, s'acorda:
• Un nou repartiment de tasques:
· L'Eva Hernando s'encarregarà de la preparació de l'ordre del dia i d'enviarlo per correu electrònic als membres de la Junta de la Secció uns tres dies
abans de cada reunió. També s'encarregarà d'informar-se sobre els mitjans
de comunicació que tenim a l'abast.
· La Sandra Salazar s'encarregarà de la comunicació per telèfon amb
Barcelona.
· L'Anna Ferran s'encarregarà de la redacció d'actes, de la comunicació
interna de la Junta a través de correu electrònic i es farà càrrec de
l'ordinador.
• La necessitat d'excusar-se en el cas que als membres de la Junta de la Secció
no els sigui possible anar a les reunions.
La possibilitat de delegar el vot si no es pot assistir a alguna reunió en què s'hagi
de decidir quelcom d'important.
4. Resum de la reunió de Barcelona
En la reunió trimestral, en representació de la Secció Col·legial de les Comarques
de Tarragona, hi van assistir el Xavier López i la Sandra Salazar.
En primer lloc es van comentar totes les activitats de l'any 2008 (tant les ja
realitzades com les pendents). Seguidament en Manel Domingo i el David
Tribaldos van aclarir dubtes i van plantejar temes a parlar en la propera reunió de
la Secció.
Entre els temes tractats durant la reunió, cal destacar els següents:
• La contractació d'una assessoria fiscal/laboral a la ciutat de Tarragona està en
procés.
• Properament es concretarà un acord entre el Col·legi i la Mitja Marató de
Tarragona per fer que la participació dels fisioterapeutes sigui més evident que
l'any anterior.
• La propera presentació oficial a les administracions de la província està
pendent de l'enviament de cartes des de Barcelona.
• La formació de la Junta de les seccions per conèixer millor el funcionament del
Col·legi i ser més operatius es realitzarà entre els mesos de setembre i
octubre.
• L'aparició del Col·legi en mitjans de comunicació de la província de Tarragona
queda aprovat.
• S'està treballant en un acord amb la biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili.
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5. Precs i preguntes
En no haver més precs o preguntes, es dóna per conclosa la reunió.

6. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per al 29 de setembre de
2008 a les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats.

V.P. President

V.P. Secretari

