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Convocada a les 20.00 h. 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 20.30 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.
Cursos i conferències.
Dia Mundial 2009.
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. Cursos i conferències
“La Trobada de Fisioteràpia” ja està ‘publicitada’. Es farà el dia 28 de febrer a les
10:30 del matí a la Casa del Mar de Tarragona.
De la propera “Trobada de Fisioteràpia” se n'encarreguen l'Eva Hernando i la
Sandra Salazar. El tema se centrarà en l'atenció en el postpart i la benvinguda al
nadó.
La conferència de Fisioteràpia Respiratòria en geriatria també es farà a la Casa del
Mar a les 10:30 el dia 7 de març.
El curs d'OMT segueix endavant i les inscripcions van creixent. S'ha comunicat a la
responsable d'estudis de Fisioteràpia que el curs està obert a estudiants.
Es demana al Departament de Formació d'organitzar el curs de Fisioteràpia
Respiratòria en geriatria programat a Barcelona al març. Es van esgotar molt de
pressa les places i hi ha fisioterapeutes de Tarragona que s'hi han interessats. El
Departament ho està estudiant.
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3. Dia Mundial 2009
Seguint amb la preparació, es realitza una pluja d'idees sobre el desenvolupament
del taller d'ergonomia. Les idees principals que apareixen són:
− PowerPoint amb gestos mal realitzats i els correctes.
− Cadires perquè la gent pugui mirar còmodament la pantalla.
− Taula de tonificació de la musculatura de la columna.
− Racons on es treballin diferents aspectes de la vida quotidiana on hi hagi
panells explicatius sobre els gestos ben realitzats i els que no ho estan.
− Taula i cadires on els infants puguin realitzar un taller mentre els adults
participen dels racons, miren el PowerPoint o realitzen exercicis amb un/a
fisioterapeuta.
− Pantalla amb fotos dels llocs de treball, dels centres i dels fisioterapeutes
treballant.
− Atrezzo per ensenyar a realitzar bé certs moviments i activitats.
− Exercicis d'autoestiraments.
− Utilitzar informació ja editada, quedant clara la font a l'hora d'exposar-la.
Els membres de la Secció es comprometen a anar pensant en el tema per prendre
una decisió conjunta sobre el desenvolupament de la diada en la propera reunió.
4. Precs i preguntes
Es planteja la qüestió de la propera maternitat de l'Anna Ferran. Es decideix que
l'Eva Hernando, amb l'ajuda de la Sandra Salazar, es farà càrrec de les tasques que
l'Anna duia a terme.
Una llar d'infants de Tarragona ens informa que fa descomptes als col·legiats. En
Josep Chaparro s'encarrega d'anar a visitar-la per veure si fem extensiva la
promoció als col·legiats.
5. Següent reunió de la Secció
Finalitza la reunió a les 22 h. i es convoca la següent per al 9 de març de 2009 a
les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats.

VP President

VP Secretari

