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Convocada a les 20.00h a a l’Hotel d’Entitats de Tarragona.

Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:
Convidat/s:
S'excusen:

Col.872 Xavier López
Col.5974 Begoña Castillo
Col.1863 Sandra Salazar
Col.2400 Agustí Giné
Col.4646 Anna Ferran
Col.6308 Josep Chaparro

Col.3715 Eva Hernando

La reunió s’inicia a les 20.20 h. amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Revisió del Dia Mundial.
Mitja Marató de Tarragona.
Estat de gestió de la formació i dels serveis als col·legiats de
Tarragona.
5. Altres temes.
6. 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. Revisió del Dia Mundial
La meteorologia no va acompanyar el dia.
Tot i així la valoració és positiva. Va ser millor que l’any passat, en estructura i
contingut.
Per a l’any que ve convé ser més conscient del que es demana, sobretot pel que fa
a les mides de la carpa, per evitar complicacions i haver de trobar solucions a
última hora. Així doncs, al 2009 s'hauran de demanar dues carpes: una amb
moqueta i una sense, d'una mida mínima de 3x4m. cadascuna.
També s'hauran de saber aprofitar més els recursos. S'haurà de començar a
preparar la festa com a màxim al mes d’abril, o abans si volem elaborar algun
audiovisual. Es demanaran a Barcelona exemples de vídeos i ajuda a l’hora
d’editar el que elaborem.
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Es decideix que l’any que ve se celebrarà el Dia Mundial a una altra ciutat que no
sigui Reus.
S'ha valorat molt positivament la feina feta per l'Amparo Baena i la Irene Martínez,
contractades com a autònomes per a la celebració de la diada, però es creu que
caldria continuar treballant per aconseguir voluntaris.
3. Mitja Marató de Tarragona
Dia: 30 de novembre 2008.
Es decideix que es farà una petita gravació de 4-5 minuts per poder-ho utilitzar en
posteriors actes o documents gràfics.
El Xavi està pendent de parlar amb el Patronat.
La persona que se’n cuidava l’any passat ja no se’n pot cuidar. Necessitem
confirmar si els quiromassatgistes hi seran o no, i esbrinar si podem comptar amb
el material de l’any passat o si s’ha de demanar al Col·legi.
S'ha de publicitar la necessitat de fisioterapeutes per fer de voluntaris durant el
matí.
Es treballarà sobre la idea de posar-nos en contacte amb alguna empresa
d’electroteràpia i que vinguin amb aparells per fer publicitat poder provar les
màquines. El Xavi i la Sandra parlaran amb un parell de representants.
Enlloc que els esportistes hagin de fer cua esperant que se'ls atengui, se'ls
distribuirà un número. D'aquesta manera podran estar fent estiraments mentre no
els toqui. Es demanarà a Barcelona una cinta amb números.
L'Eva començarà a escriure l’esborrany de la carta per demanar voluntaris per a
les activitats del Col·legi.
4. Estat de gestió de la formació i dels serveis als col·legiats de Tarragona.
Curs del Sr. Tricas.
Hi ha hagut problemes amb el pressupost, cosa que ha endarrerit la possibilitat
de concretar-ho tot. Així doncs, encara no s’ha pogut fer propaganda del curs.
Dates: havia de ser el 20, 21, 22, 23de novembre, però segurament s'haurà de
posposar.
Altres cursos:
- Pediatria: xerrada Theratox, per a l’any que ve.
- Massatge: com que el de Tricas no tira endavant, es buscarà una data abans de
Nadal.
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Formació i serveis a Tarragona.
El dia 13 vindran de Barcelona per ensenyar la nostra seu a l’assessor laboral i al
fiscal. S’ha decidit que per poder gaudir del servei d'assessoria s'haurà de
demanar hora i que la visita es realitzarà a la seu de la Secció en un dia i hora
convinguts, que acostumarà a ser un matí i una tarda al mes.
El nostre assessor anirà a fer una formació a Barcelona per unificar conceptes.
A partir d’octubre es comença a oferir el servei. Si ningú demana hora, no vindrà.
L’Agustí s’ofereix voluntari per ser a la seu el dia de la visita.
5. Altres temes
La publicitat al diari Aquí tira endavant, hi apareixerem a partir del segon
dimecres d'octubre fins al desembre.
Se'ns comunica la posada en marxa d'un nou telèfon de contacte per als
col·legiats que es vulguin posar en contacte amb les seccions. El número
començar per 902 enlloc de 93 i servirà per evitar confusions.
S'acorda la reincorporació d'en Josep Chaparro com a vocal de la Secció.
6. Següent reunió de la Secció
Finalitza la reunió a les 21:30 h. i es convoca la següent per al 27 d'octubre de
2008 a les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats

V.P. President

V.P. Secretari

