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

Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:

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

Convidat/s:
La reunió s’inicia a les 21.00 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Reunió de les Seccions a Barcelona.
Planificació mes de setembre.
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. Reunió de les Seccions a Barcelona
Dia Mundial:
- Es van entregar els PPT realitzats a Tarragona per a la seva correcció.
- Ens facilitaran un vídeo des de Barcelona.
- Es va entregar la documentació necessària per tirar endavant el taller infantil.
- S’ha realitzat un díptic per al DMF conjunt per a totes les seccions.
Formació:
Els 6 cursos que es van comentar a la reunió anterior es demanen a Barcelona.
• ATM
• Tècniques neurodinàmiques
• Embenat neuromuscular
• Respi pedia
• Massatge bebès
• Investigació en Fisioteràpia

www.fisioterapeutes.cat/seccions

tarragona@fisioterapeutes.cat
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Davant la pregunta per part del Departament de Formació sobre la realització del
curs d’ATM, considerem millor que es pugui realitzar en un cap de setmana.
Presentacions:
- Se’ns entrega la proposta guió presentació seccions.
- Les prioritats a l’hora de presentar-nos d’aquí al desembre són:
• Col·legis de Metges (de Reus i Tarragona)
• Col·legi d’Infermeria
- Demanem a Barcelona que ens enviïn algú per a les primeres visites.
- Demanem també que se’ns avisi amb un mínim de tres setmanes d’antelació per
poder organitzar-nos.
- Ens comprometem a fer un mínim de 9 visites l’any.
- A finals d’any establirem la prioritat de les visites del 2010.
Temes varis:
- A la reunió d’apropament al col·legiat del 29 de setembre a Tortosa hi assistirà
l’Agustí Giné.
- S’explica el funcionament de les secciones territorials.
- Es determina el càrrec de coordinador i sotscoordinador
- Respecte al canvi de local per al proper any: comencem a mirar locals.
- Comentem, referent al conveni amb el consell d’estudiants de la URV, que ja que
està elaborat, que s’enviï a la URV perquè el revisin abans de la firma, si el que es
pretén és firmar els dos convenis el mateix dia.
- Pep Chaparro s’encarrega de fer el contacte amb l’organització del concurs de
castells de Tarragona.
3. Planificació mes de setembre
Reunió preparatòria del Dia Mundial: 1 de setembre
DMF 6 de setembre
Sopar Col·loqui: de la secció hi assistiran la Sandra Salazar i l’Agustí Giné.
3ª trobada de Fisioteràpia: 26 de setembre
Reunió d’apropament al col·legiat: 29 de setembre
4. Precs i preguntes
El Col·legi de Metges de Tarragona té una corredoria pròpia d’assegurances i ens
ofereixen una oferta d’assegurances de salut i per a treballadors autònoms. El
Pep Chaparro ha realitzat el contacte i ho plantejarà a Barcelona.
5. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22 h i es convoca la següent per a l’1 de setembre de
2009 a les 20.30 h a Reus
VP President

www.fisioterapeutes.cat/seccions

VP Secretari

tarragona@fisioterapeutes.cat

