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

Assistents: 
  
President:  Col.872 Xavier López 
Vicepresident:  Col.5974 Begoña Castillo 
Secretari:  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 21.30h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Activitats amb voluntaris. 
3. Calendari de les “Trobades de Fisioteràpia”. 
4. Preparació Dia Mundial. 
5. Precs i preguntes. 
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. Activitats amb voluntaris 
 
Les activitats per a les quals necessitem voluntaris són: 
 
Dia Mundial de la Fisioteràpia, Mitja Marató i Carrera de Tortosa del juny (l'Eva 
Hernando s'encarrega del contacte i de gestionar la informació). 
 
Es redactarà una carta en la qual : 
− S’anunciaran les activitats per a les quals necessitem voluntaris. 
− Es demanaran voluntaris per incloure'ls a la borsa de voluntariat de la 

província. 
− Es demanaran fotografies de centres i fisioterapeutes indicant que es realitzarà 

una presentació Power Point per al Dia Mundial i altres esdeveniments. 
− S’anunciaran les “trobades de Fisioteràpia” 
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3. Calendari de les “Trobades de Fisioteràpia” 
“Trobades de Fisioteràpia” 
 

o 28-02-09: Traumatologia, a càrrec del Xavier López. Es presentaran dos 
casos clínics i es procedirà al debat. 

o Les dues següents es faran abans de l'estiu: pediatria (a càrrec de la Sandra 
Salazar)  i ginecologia/obstetrícia (a càrrec de l'Eva Hernando). 

o Setembre 2009: Fisioteràpia esportiva (a càrrec d’en Josep Chaparro). 
o A finals d'any: Fisioteràpia respiratòria (a càrrec d'Anna Ferran). 

 
 

 
4. Preparació del Dia Mundial 
Es realitzarà el 5 de setembre a Tarragona. Activitats proposades: 
 

o Taller infantil: els nens i nenes podran retallar i pintar mans. En Josep 
Chaparro s'encarrega de contactar amb animadors i d'esbrinar quins 
permisos calen  per realitzar l'activitat. 

o Taller d'ergonomia: explicarem l'ergonomia aplicada a les AVD. 
o Suport audiovisual amb fotografies sobre les diferents especialitzats de la 

Fisioteràpia i sobre esdeveniments on ha estat present el Col·legi (Mitja 
Marató, dies mundials anteriors). 

 
 

5. Precs i preguntes 
Com a temes pendents, destaquem: 
 

o Conveni amb la biblioteca URV. 
o Normativa intrusisme (control monitoratge d'activitat física-salut 

organitzades per organismes públics). 
 
Es decideix concretar una cita pel febrer amb la responsable d'estudis de 
Fisioteràpia de la URV, la Sra. Casajuana, amb l'objectiu de parlar de temes que 
tenen relació amb els estudiants de la URV. 
 
Es proposa el 12 de juny del 2009 per celebrar la reunió-assemblea de la Secció 
Territorial. 
 

 
6. Següent reunió de la Secció 
Finalitza la reunió a les 22 h. i es convoca la següent per al 9 de febrer de 2008 a 
les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats 
 

 
VP President      VP Secretari 


