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

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

Col.
Col.
Col.1863
Col.2400
Col.4646
Col.4374

Sandra Salazar
Agustí Giné
Anna Ferran
Carlos Tremps

Col.3715 Eva Hernando
Col. 6308 José Chaparro

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. Valoració d’esdeveniments: curs bàsic d’Embenat Neuromuscular i
Cursa del Llop 09
3. Proposta de formació 2010
4. Reunió trimestral de Seccions a Barcelona 14/7/09
5. Precs i preguntes.
6. 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. Valoració d’esdeveniments: curs bàsic d’Embenat Neuromuscular i Cursa
del Llop 09
El 19-20 de març es va realitzar amb gran èxit el curs bàisc d'embenat
neuromuscular. Carlos Tremps va assistir al curs en representació de la secció
Territorial de Tarragona. Els participants va quedar satisfets amb una valoració
molt positiva.
El 25-26 de Juny es va realitzar la Cursa del Llop. La valoració és positiva encara
que lamentem la poca resposta dels fisioterapuetas de la zona.
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3. Proposta de formació 2010
La proposta de formació pel curs vinent per part de la Secció Territorial de
Tarragona és la següent:
-Embenat neuromuscular
-Massatge per a bebès
-Introducció al tractament de la disfunió de l'ATM
-Fisioteràpia respiratoria en pediatria.
-Introducció al tractament amb tècniques neurodinàmiques.
-Curs de recerca en fisioteràpia
L'Anna Ferran va assistir a la Jornada Col·legial de Girona i va realitzar el contacte
amb l'Andrea Valiente, que va comentar que s'estaven plantejant fer una reedició
i extendre'l a la resta de les comarques.
4. Reunió trimestral de Seccions a Barcelona 14/7/09
Acudiran representant a la Secció el Carlos Tremps i el Josep Chaparro.
Es comenten tots els temes que volem tractar a la reunió.
5. Precs i preguntes
La AFANOC té el model de conveni que han d'emplenar i enviar al Col·legi per a la
seva revisió. S'encarregarà el Pep Chaparro.
La Tercera Trobada de Fisioterapia serà el 16 o 19 de setembre i el tema és
l'intrusisme en Fisioteràpia.
El Pep proposa buscar una fórmula per motivar el voluntariat oferint “punts” que
es puguin canviar per descomptes.
Es proposa realitzar voluntariat en el concurs de castells de Tarragona, del proper
any.
La reunió anual es realitzarà a l'octubre data per confrimar
5. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent pel 1 de setembre 2009 a
les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats
V.P. President

V.P. Secretari

