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Convocada a les 20.30 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 21.00 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Cursos i conferències. 
3. Reunió URV. 
4. Dia Mundial 2009. 
5. Reglament intern Secció Territorial Tarragona. 
6. Precs i preguntes. 
7. 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 
“I Trobada de Fisioteràpia” a càrrec de Xavier López, va acabar amb una valoració 
positiva per part dels assistents, va haver-hi participació i es van aportar idees per 
a futures “trobades”. La Secció de Tarragona està satisfeta de la resposta dels 
fisioterapeutes i animada per organitzar noves trobades. 
 
La II trobada de fisioteràpia és realitzarà el 23 de maig 09, a càrrec de Sandra 
Salazar i Eva Hernando I sobre el tema de La recuperació postpart i l’estimulació 
del bebè acabat de néixer. 
 
La conferència de Fisioteràpia Respiratòria en geriatria, va complir àmpliament les 
expectatives, con una gran assistència de fisioterapeutes i molt bon ambient.  
 
Les places del curs d'OMT ja estan esgotades. 
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3. Reunió URV 
L’Anna Ferran i l’Eva Hernando es van reunir el passat 4-03-09 amb la responsable 
d'estudis de Fisioteràpia, la Sra. Carmen Casajuana. 
Es van tractar els temes següents: 
- Possibilitat de realitzar un conveni amb la Biblioteca de la URV perquè els 
col·legiats puguin accedir al servei de préstec de llibres. 
- Estudiar la forma que els estudiants puguin participar en els esdeveniments 
esportius que organitza la Secció de Tarragona, amb cobertura d'alguna 
assegurança. 
- Es parla de la possibilitat de cessió d'espai (gimnàs de l'hospital Sant Joan de 
Reus) per a l'organització de cursos del CFC. 
 

 
4. DMF 2009 
De totes les idees plantejades en l'anterior reunió, es concreta: 
-Realitzar un PPT de presentació de la Secció Territorial de Tarragona,mostrant 
l'àmplia cobertura de serveis i especialitats de la província,  perquè vagui passant 
de forma contínua darrere la taula d'informació. Inclourem fotos de centres i 
d'esdeveniments esportius en què ha participat la Secció de Tarragona.  
-Realitzar un taller infantil. El pressupost presentat per Pep Chaparro és aprovat 
per unanimitat. 
-Realitzar una presentació PPT sobre ergonomia acompanyada de demostració 
pràctica de coses usuals com el maneig de càrregues, correcta posició per a la 
realitzar tasques domèstiques, explicació de com ha de ser un coixí adequat a 
cada persona, etc. 
-Realitzar un tríptic com a material de suport. 
 

 
5. Reglament intern Secció Territorial Tarragona 
Es decideix que qualsevol membre de la Secció que deixi de complir amb els seus 
compromisos o d'acudir a les reunions sense justificació, durant més de tres 
mesos, pugui ser proposat per al seu cessament a la Junta de Govern.  
 

 
6. Precs i preguntes 
No havent precs i preguntes es dona per finalitzada la reunió a les 22 h. 
 

 
7. Següent reunió de la Secció 
 
Es convoca la següent per al  6 de abril de 2009 a les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats 

 
VP President      VP Secretari 


