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

Assistents: 
  
President:  Col.872 Xavier López 
Vicepresidenta:  Col.5974 Begoña Castillo 
Secretària:  Col.1863 Sandra Salazar 
Vocals:  Col.2400 Agustí Giné  Col.3715 Eva Hernando 
  Col.4646 Anna Ferran  Col.6308 Josep Chaparro 
Convidat/s:   
S'excusen:   

 
La reunió s’inicia a les 20.20 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Conveni amb la Biblioteca de la URV. 
3. Control d'activitats de l'Administració pública. 
4. Mitja marató. 
5. Assessoria fiscal i laboral. 
6. Calendari de cursos. 
7. Altres qüestions. 
8. 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. Conveni amb la Biblioteca de la URV 
 
Acordem interessar-nos per les gestions que s'estan realitzant, referent al conveni 
amb la Biblioteca de la URV amb l'objectiu que els col·legiats puguin utilitzar el 
servei de biblioteca de l'esmentada universitat. 
 
En cas que les negociacions estiguin parades ens plantegem la possibilitat 
d'aprofitar la presentació oficial a la Universitat (encara pendent) per fer avançar la 
qüestió. 
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3. Control d'activitats organitzades per institucions públiques 
 
En Josep Chaparro proposa veure les possibilitats d'actuar envers les institucions 
públiques pel que fa al control de la titulació de les persones que s'encarreguen 
de funcions de monitoratge i professorat sobre temes de salut i exercici físic. Des 
del Col·legi es podria oferir personal qualificat o una persona de referència per 
enquadrar els monitors. 
 
Creiem que es pot aprofitar les presentacions oficials per oferir monitors titulats 
en Fisioteràpia o assessorament.  
 
Tenint en compte que no s’ha fet arribar encara la carta de presentació a cap 
organisme, en redactarem una per intentar accelerar la presentació de la Secció a 
les administracions i associacions. 
 
En Josep Chaparro començarà a redactar la carta-tipus. 
 
 

 
 

4. Mitja marató de Tarragona 
 
30 de novembre de 10-14 h. 
 
El Patronat compta amb nosaltres, però no sabem encara ben bé quants massatgistes hi 
assistiran. 
 
Serà com l’any passat, amb 14-15 taules i uns 20 massatgistes i fisioterapeutes. 
De cara a l’any que ve hi haurà més participants i el Patronat pensa canviar l'organització 
de l'acte. 
 
Repartirem punts de llibre amb un número a mesura que vagin arribant a la cua per a ser 
tractats. Demanem 200 punts de llibre a Barcelona. 
 
S'ha de demanar el material necessari a Barcelona. 
 
El Josep Chaparro i l'Eva Hernando redactaran una carta per demanar voluntaris. 
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5. Assessoria fiscal i laboral 
 
No s’ha pogut conèixer els assessors perquè es va anul·lar la visita a la seu de 
Tarragona el mateix dia. 
 
Es va tornar a quedar per la setmana del 20 amb la Sandra Salazar, però van venir 
a una hora en la que la Sandra ja no podia alliberar-se de les seves obligacions 
laborals. 
 
Ens avisaran els dies que tinguin alguna visita concertada i els membres de la 
Junta de la Secció que puguin es desplaçaran per conèixer els assessors. 
 
Dies per poder concertar visita presencial: 

o Segon dilluns de cada mes en horari de matí de 10 a 14 hores. 
o Últim divendres de cada mes en horari de tarda de 16 a 20 hores. 

 
 

6. Calendari de cursos 
 
Curs Tricas: noves dates 20, 21 i 22 de març. En principi l'Agustí Giner ha pogut acabar de 
fer totes les gestions entre els professor i Barcelona i finalment es podrà realitzar el curs. 
 
Els altres cursos que s'havien de realitzar durant aquest any tampoc han pogut ser 
organitzats i es posposen per a l'any 2009. Encara no tenim dates confirmades. 
 

 
7. Altres qüestions 
 
A) En Josep Chaparro proposa crear una Borsa de voluntaris. Es començar a redactar 
carta de captació de voluntaris per la Borsa. 
 
B) El 18 de novembre a les 20 h. hi ha reunió de les seccions a Barcelona. 

C) Noves propostes d'activitats: 

- L'Agustí Giné proposa estar presents a la cursa de Sant Silvestre. La data de la cursa 
(31 de desembre) fa que de moment no es decideixi res en ferm respecte a la participació 
de la Secció. 

- La Sandra Salazar proposa muntar grups de treball sobre diferents temes amb l'objectiu 
de fer pinya entre professionals i crear activitats des de la mateixa Secció. S'aprova la 
idea i es decideix que durant l'any 2009 es tractarà 7 temes diferents. Cada tema tindrà un 
membre de la Secció com a encarregat de preparar i dirigir la sessió.  
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Els temes per al proper any seran: 

o Teràpia manual (Agustí Giné)  
o Electroteràpia (Xavier López) 
o Pediatria (Sandra Salazar) 
o Obstetrícia i uroginecologia (Eva Hernando) 
o Respiratòria (Anna Ferran)  
o Esport (Josep Chaparro) 
o Geriatria (Begoña Castillo) 

La primera sessió serà sobre Fisioteràpia respiratòria i la segona sobre Teràpia manual. 

En les properes reunions s'anirà polint l'organització de les taules rodones.  
 
 
D) L'Eva Hernando ha fet arribar informació sobre els preus d'anuncis i entrevistes a la 
ràdio als membre de la Secció. Es considera que els preus no són excessius.  
Comunicarem a la reunió de Barcelona que estem interessats a aparèixer a la ràdio i a la 
propera reunió de la Secció s'abordarà més directament el tema. 
 
E) En Josep Chaparro proposa crear una base de dades amb les activitats realitzades. 
L'Anna Ferran proposa començar a treballar aquesta mateixa informació en powepoint. 
Es decideix que de moment l'Anna farà un recull de  totes les dades interessants. 
Posteriorment s'organitzarà amb el Pep per crear la base de dades i els power points que 
es creguin convenients. 
 

 
 

7. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 21:45 h. i es convoca la següent per al 24 de novembre 
de 2008 a les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


