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Convocada a les 20.30 h a a l’Hotel d’Entitats de Tarragona.

Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:
Convidat/s:

Col.872 Xavier López
Col.1863
Col.2400
Col.4646
Col.4374

Sandra Salazar
Agustí Giné
Anna Ferran
Carlos Tremps

Col.3715 Eva Hernando
Col.6308 Josep Chaparro

La reunió s’inicia a les 20.30h amb el següent ordre del dia:
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Proposta de nou membre de la Secció.
Comunicació URV.
Cursa del Llop.
Dia Mundial Fisioteràpia.
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. Proposta de nou membre de la Secció
La Secció Territorial de Tarragona proposa a la Junta de Govern el col.4374 Carlos
Tremps Bes com a nou membre de la Secció (vocal). S’envia CV a la Junta per a la
seva aprovació.
3. Comunicación URV
L’Eva Hernando ha contactat amb la representant d’estudis de Fisioteràpia de la
URV, Carmen Casajuana, qui ha comunicat que segueixen els tràmits per a
l’elaboració del conveni amb la biblioteca de la URV a fi els col·legiats puguin
accedir al servei de prèstec de llibres, i el conveni amb el Consell d’estudiants de
la URV perquè els estudiants puguin col·laborar en esdeveniments esportius
(Cursa del Llop, Mitja Marató) i a la celebració del DMF.
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4. Cursa del Llop
La fisioterapeuta que contacta amb l’organització de Cursa del Llop a les Terres
de l’Ebre, Sonia Vinaloba, ha facilitat els horaris i la quantitat de fisioterapeutes
necessaris per a l’esdeveniment.
Pendent d’organització i enviament a Barcelona.
6. Día Mundial de Fisioteràpia
Iniciem l’elaboració de:
•
•
•
•

Presentació PPT de la Secció Territorial de Tarragona.
Carta per als col·legiats tarragonins sol·licitant fotos seves i/o del seu lloc
de treball.
Taller d’ergonomia.
Estem a l’espera de l’aprovació del pressupost del taller infantil per part de
Barcelona.

4. Precs i preguntes
En Pep Chaparro pregunta sobre l’estat dels tràmits del possible conveni amb
l’AFANOC de Tarragona. Estem a l’espera de la resposta de BCN.
En Pep Chaparro espera el traspàs dels contactes de la Mitja Marató per part d’en
Xavi Lopez, per iniciar els tràmits amb l’organització.
En Pep Chaparro proposa realitzar un canvi de seu que ens permeti més
independència per realitzar trobades, formació, conferències, etc. amb els
col·legiats durant els caps de setmana.
L’Eva Hernando proposa passar un llistat als fisioterapeutes assistents a les
trobades i conferències perquè es puguin apuntar als fòrums de discussió per
especialitats.
5. Següent reunió de la Secció
Finalitza la reunió a les 22.00 h i es convoca la següent per sl del 8 de juny de
2009 a les 20.00 h a l’Hotel d’Entitats
VP President

VP Secretari

