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

Assistents: 
  
President:  Col.872 Xavier López 
Vicepresident:  
Secretari:  Col.1863 Sandra Salazar 
Vocals:  Col.2400 Agustí Giné  Col.3715 Eva Hernando 
  Col.4646 Anna Ferran  Col.6308 Josep Chaparro 
Convidat/s:  Col. 4374 Carlos Tremps 
S'excusen:   

 
La reunió s’inicia a les 20.30 h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Membres de la  Secció Territorial. 
3. Comunicació URV. 
4. Cursa del Llop. 
5. Dia Mundial Fisioteràpia. 
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. Moviments a la Secció Territorial 
 
La Junta de Govern ha acceptat la incorporació de Carlos Tremps a la Secció, 
motiu pel qual avui hi assisteix oficialment com a membre. 
El Xavi López s’acomiada com a membre de la Secció voluntàriament i de forma 
temporal. 
 

 
3. Comunicació URV 
 
La  representant d’estudis de Fisioteràpia de la URV, Carmen Casajuana, va enviar 
el conveni per a l’ús de la biblioteca per part dels col·legiats, a la Secció, per tal 
que Barcelona revisés les condicions que s’hi estableixen i es pogués procedir a la 
signatura.  
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4. Cursa del Llop 
En Pep Barroso s’ofereix a anar-hi tot el cap de setmana per organitzar el tema 
dels voluntaris i com a representant de la Secció. Estem pendents de comunicar-
nos amb el David Tribaldos per conèixer com s’organitzen els grups de 
voluntaris.  
S’enviaran correus electrònics a tots els voluntaris perquè concretin la data 
d’assistència a l’acte i se’ls informarà de l’hora i el lloc.  
La fisioterapeuta de contacte a Tortosa, Sonia Vinaloba, té una reunió el proper 
dimarts i hem quedat que concretaria l’organització de l’acte.  

 
6. Dia Mundial de Fisioteràpia 
S’acaba l’elaboració de: 

- Presentació PPT de la Secció Territorial de Tarragona. 
- Taller d’ergonomia.  

El pressupost del taller infantil ja està aprovat. 
 

4. Precs i preguntes 
La Secció Territorial de Tarragona proposa a la Junta de Govern una compensació 
simbòlica (als responsables de la trobada) per l’organització de les trobades de 
Fisioteràpia equivalent al que es va establir en una reunió de la Secció. 
 
En Pep Chaparro, contacte del conveni amb l’AFANOC de Tarragona, ha rebut el 
model de conveni enviat per Barcelona. S’inicien els tràmits. 
 
En Pep Chaparro rep el traspàs dels contactes de la Mitja Marató d’en Xavi Lopez i 
es demana la seva col·laboració per a l’organització de la  Mitja Marató de Tarragona 
2009. 
Canvi de tema de la 3a Trobada per sol·licitud dels assistents a les anteriors. La 
propera serà a finals de setembre i versarà sobre l’intrusisme. De l’organització 
se n’encarrega el Pep Chaparro. 
 
L’Hotel d’Entitats ha canviat d’empresa gestora i demanen contactar amb 
nosaltres per concertar una entrevista. Se n’encarrega el Pep Chaparro. 
 
L’Agustí Giné és l’encarregat de realitzar una selecció de locals que poguessin 
resultar-nos interessants davant la proposta de canvi de seu.  

 
5. Següent reunió de la Secció 
 
Finalitza la reunió a les 22 h i es convoca la següent per al 7 de juliol de 2009 a 
les 20.00 h a l’Hotel d’Entitats 

 
VP President      VP Secretari 


