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Convocada a les 20.00h 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
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.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Reunió de les seccions a Barcelona.
Mitja Marató.
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. Reunió de les seccions a Barcelona
L'Agustí Giné i l'Anna Ferran exposen els temes tractats durant la reunió de les seccions
celebrada el dimarts 18 de novembre a la seu del CFC,a Barcelona.
Els punts més rellevants de la reunió d'avui han estat:
− Problemes de comunicació amb la seu de Barcelona: Entre d'altres qüestions, la mala
comunicació ha generat frens a l'hora d'organitzar cursos a Tarragona de cara al
2009. Decidim que hi hagi una sola interlocutora amb Barcelona per intentar evitar
problemes d'aquesta mena en el futur. Es decideix que, de moment, sigui l'Anna
Ferran, però es preveu que de cara a l'abril de 2009 es canviï de responsable.
− Cartes de presentació a les administracions: Es planteja la necessitat d'aconseguir una
cita amb la representant dels estudis de Fisioteràpia de la URV, a través d'una carta de
presentació oficial provinent de la Junta de Govern del Col·legi, tenint en compte que
l'Eva Hernando ho ha intentat infructuosament fins ara.
De cara a properes presentacions a les administracions locals, es considera necessari
l'obtenció de targetes nominals dels membres de la Secció.

−
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Coses pendents per la propera reunió de la Secció de Tarragona:
· Calendari d'activitats en què necessitarem voluntaris per tal d'obrir la borsa de
voluntaris.
· Calendari de xerrades per l'any 2009.
· Inici de la preparació del proper Dia Mundial de la Fisioteràpia, que serà el 5 de
setembre del 2009.

3. Mitja Marató
Dia: 30 de novembre
Horari: 10-14 h.
Lloc: Al costat del Bingo de Tarragona.
S'han contractat 10 fisioterapeutes i, a més, hi assistirem els 7 membres de la Junta com
a voluntaris.
L'enviament del material es farà efectiu a finals d'aquesta setmana i el Xavi López i el
Josep Chaparro seran els responsables de portar-lo el diumenge.
L'AFANOC ens va demanar col·laboració i es decideix repartir gorres als corredors i
assistents a la Mitja Marató.
4. Precs i preguntes
- S'ha rebut, via Sandra Salazar, una queixa sobre intrusisme en l'assistència a un Postgrau de la
Fundació URV. Es comunica a Barcelona.
- L'Agustí Giné torna a proposar que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya sigui present a la
cursa de Sant Silvestre de Tarragona. Es conclou veure la disponibilitat dels membres de la
Secció abans de prendre una decisió en ferm.
- L'Anna Ferran demana el suport de la Secció en cas que a mitjans de març es pugui realitzar
una xerrada sobre Fisioteràpia respiratòria en geriatria a Tarragona. La xerrada estaria
organitzada conjuntament per les comissions de Geriatria i de Fisioteràpia respiratòria del Col·legi.
5. Següent reunió de la Secció
Finalitza la reunió a les 22 h. i es convoca la següent per al 15 de desembre de 2008 a les
20.00 h a la Plaça de la Font.

V.P. President

V.P. Secretari

