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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 21.00h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Resum de la reunió de Barcelona 31-03-09. 
3. Comunicació URV. 
4. Precs i preguntes. 
5. 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. Resum de la reunió de Barcelona 31-03-09 
Xavi Lopez, assistent a la reunió, ens fa un resum de tots els assumptes tractats: 
 

• Referent a les seus territorials, es comenta el problema que tenim amb 
l'Hotel d'Entitats referent als horaris i la disponibilitat els caps de 
setmana per a fer cursos. 

• Referent a la proposta del DMF, cal enviar la informació al Col·legi del 
resum de les propostes. 

• Es decideix fer un tríptic d'ergonomia comú per a  les seccions. Des de 
la Secció de Girona s'encarregaran de realitzar els dibuixos del tríptic 
d'ergonomia, contactar amb el Col·legi i amb la Marta Romera per a 
determinar la col·laboració corresponent. 

• El PowerPoint d'informació sembla molt bona idea, contactar amb 
Barcelona per a veure la part que hem de desenvolupar. Recordar enviar 
cartes per demanar fotos de centres. 
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• Respecte al reglament intern, es remarca la funció logística del Col·legi, 

al qual hem de dirigir-nos per a realitzar les activitats en pro de la 
Fisioteràpia de la nostra província. 

• Puntualització sobre les normes de funcionament de la Secció Territorial. 
Aquesta modificació (respecte al reglament) és l'esperit d'aquesta 
denominació, el que sigui una normativa àmplia i genèrica que pugui 
modificar-se segons necessitats. En Pep Chaparro insisteix en la 
necessitat definir bé els termes de les normes de funcionament, creu 
que ha de ser més específic. 

• Acordem que els conflictes que sorgeixin serviran per a possibles 
modificacions de les normes de funcionament, si en les actuals no es 
reflecteix. 

• S'aclareix la normativa quant a la renovació o la nova entrada de 
membres de la Secció Territorial. 

• Davant del cessament d'un membre de la Secció, serà la Junta de Govern 
qui s'ocupi, prèvia informació de la Secció.  

• Es repassa el llistat d'organismes i associacions de la província de 
Tarragona. 

 
 

3. Comunicació URV 
 
L’Eva Hernando va enviar el conveni per a la bibiloteca a la representant d’estudis 
de Fisioteràpia de la URV, la Sra. Carmen Casajuana, qui li va comentar que ja 
estan estudiant el conveni per a la participació dels estudiants. 
 

 
4. Precs i preguntes 

- La setmana pasada, la Marta Romera, després de posar-se en contacte amb 
la Begoña Castillo, ens va comunicar la seva renúncia. 

- El Pep Chaparro va apuntar que les actes que estan penjades a la web del 
CFC no estan signades. 

- El Pep s’ha posat en contacte amb l’AFANOC de Tarragona (Associació de 
familiars de nens oncològics de Catalunya) per posar en marxa un possible 
conveni amb el CFC a nivell de la província de Tarragona per tal que s’hi 
puguin adscriure els centres de Fisioteràpia que vulguin completar 
tractaments que resultin insuficients o que no estiguin coberts per la 
CDIAP, de Fisioteràpia prescrits als nens afectats. Manifesten que son casos 
puntuals. S’informarà al David Tribaldos. La persona de contacte de la 
Secció és en Pep Chaparro. 

- El Xavi lopez comunica que després de la reunió anual del juny deixarà la 
Secció. El Pep Chaparro s’encarregarà dels contactes que tenia en Xavi per a 
la Mitja Marató.  

- L’Eva Hernando es posarà en contacte amb l’organització de la Cursa del 
Llop.  
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5. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 22 h. i es convoca la següent per al dia del 11 de maig 
de 2009, a les 20.00 h. a l’Hotel d’Entitats 
 

 
VP President      VP Secretari 


