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Convocada a les 20.30h al centre Inspira’t de Reus.

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 20:45 amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
III Trobada.
Cursos.
Apropament col·legial a Tortosa.
Reunió anual.
Revisió DMF09.
Convenis URV.
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. III Trobada
Des de la Secció ens sap greu que s’hagi anul·lat. Parlem de les possibles causes
que han propiciat la baixa assistència, i considerant que el tema de l’intrusisme
és important, decidim que la tornarem a programar.
3. Cursos
Dates dels cursos programats a Tarragona:
• Gener: Fisioteràpia respiratòria en pediatria
• Març: Embenats neuromusculars
• Abril: ATM
• Juny: Incontinència urinària
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La Sandra Salazar ens informa que s’ha fet un curs de kinesiotape en pediatria a
l’Hospital Sant Joan de Déu i que estaria bé que el portessin aquí. N’informarem
al Departament de Formació del Col·legi.
4. Apropament col·legial a Tortosa
L’Agustí Giné va presentar la Secció, les nostres activitats i els serveis que el
Col·legi ofereix a la província de Tarragona a la reunió que va oferir el Col·legi a
les Terres de l’Ebre.
Es va informar sobre la possibilitat de fer les activitats del Dia Mundial a Tortosa i
se’ls va animar a participar en les activitats.
La intenció de la Junta de Govern és crear un grup d’interès a les Terres de l’Ebre.
Hi va haver una quinzena d’assistents a la reunió i la major part van estar
interessats a formar part d’aquest grup d’interès.
Els assistents van poder expressar les seves opinions i van trobar respostes a
moltes de les seves preguntes.
Segurament caldrà que algú de Barcelona i algú de la Secció hagi de tornar a
Tortosa per acabar de formar el grup d’interès.
5.- Reunió anual
13 de novembre.
1a convocatòria: 20:00
2a convocatòria: 20:30
Lloc: Hotel d’entitats.
Ordre del dia:

1. Benvinguda als assistents.
2. Memòria d’activitats realitzades per la Secció durant el curs 2008-09.
3. Objectius de la Secció Territorial de Tarragona per a l’any 2010 i activitats
programades.
4. Dotació pressupostària de la Secció per a l’any 2009, aprovada en
l’Assemblea General de Col·legiats.
5. Nous estatuts del CFC i la normativa de les seccions territorials.
6. Renovació de Junta.
7. Precs i preguntes

La Sandra Salazar ens informa sobre els restaurants que ha anat mirant i decidim
anar al restaurant Anàgoras en l’acabar la reunió. Una setmana abans els direm
la gent que serem.

6.- Revisió DM09
Valoració general:
La jornada es valora com a molt positiva, tot i que a la tarda la gent no es va
animar a passejar-se per la rambla fins a les 7, quan ja quasi plegàvem.
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Muntatge i desmuntatge:
El muntatge dels envelats i del so no va estar llest fins quasibé a les 11 del matí.
Potser una mica tard, tot i que com que els fisioterapeutes, exceptuant l’Agustí
que va arribar molt més d’hora, no van arribar fins les 10 (hora d’inici del
contracte), el retard no es va notar. S’haurà de tenir en compte de cara a l’any que
ve que, si només hi va una persona de la Secció, és difícil que comenci a muntar
tota sola i si ens esperem l’arribada de la gent contractada, l’inici de les activitats
es retrassa molt.
Degut a tot plegat, les activitats no es van poder iniciar fins a quarts de dotze.
Material:
O bé l’inflador de globus no funcionava o bé els globus estaven passats, ja que
molts explotaven a l’inflar-los.
Els bastonets per aguantar els globus es van acabar de seguida.
Tot el material fungible es va acabar. Sort que a l’iniciar la jornada separem la
meitat del material, perquè sinó a la tarda, ja no quedaria res per repartir.
Taller infantil:
Ha resultat ser molt bona idea i els pares de les criatures que es quedaven al taller
tenien més facilitat per assistir al d’adults.
A de millorar la situació de les taules, ja que per falta d’espai quedaven una mica
tapades pel mostrador.
De cara a l’any vinent es podria preparar un taller infantil que tingués més a veure
amb la Fisioteràpia. Per exemple: un circuit de psicomotricitat?
Espai:
Aquest any l’espai s’ha ampliat, però per haver-hi dos tallers (un pera adults i un
altre per a infants) l’espai era massa reduït. El taller infantil es va haver
d’instal·lar darrera del mostrador per tenir prou espai per al taller d’adults. Tot i
així, si s’haguessin volgut fer exercicis a terra no s’haguessin pogut fer per falta
d’espai.
Els fisioterapeutes presents van fer algunes valoracions. Van trobar a faltar un
espai més íntim per fer-ho més a gust.
Taller adults:
El taller que havíem preparat va resultar massa llarg, i els fisios que van venir no
el coneixien, així que es va aprofitar ben poc, improvisant in situ xerrades sobre
altres temes o sobre el mateix, però sense utilitzar el suport visual.
Possibles solucions:
- Preparar, des de la Secció, tallers més curts i potser més quantitat, per
no repetir tota l’estona el mateix.
- Demanar a les persones que vinguin contractades que es preparin una
xerrada o taller d’un tema que dominin com a requisit per a contractarlos.
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Publicitat:
De cara a l’any que ve es podria avisar l’oficina d’informació i turisme de la ciutat
on se celebri el DMF per tal que puguin avisar la ciutadania i/o els turistes.
(a mitja tarda va venir la responsable de l’oficina d’informació de Tarragona a
preguntar què fèiem per poder-ho explicar a la gent que li preguntava)
Marxandatge:
S’apunta la possibilitat que, de cara a anys vinents, es reparteixin pilotes
d’escuma amb el logo del Col·legi.
Les samarretes es van anar repartint entre els assistents als tallers.
Els fisioterapeutes assistents troben a faltar que, en els llibrets dels centres, no hi
surtin les especialitats que s’hi realitzen.
Fisioterapeutes:
Es valora positivament la seva participació. Com a millorable es podria informarlos a l’hora de contractar-los que hauran de parlar amb els vianants, fer xerrades
i/o fer valoracions, per evitar que ho hagi de fer sempre qui menys vergonya té.
Hi va haver un petit problema amb l’horari. Els fisioterapeutes assistents només
havien estat contractats de 10 a 14 i de 16 a 20, però l’envelat havia d’estar
oberta permanentment, ja que no es podia deixar sense vigilància ni tancar de cap
manera.

7. Conveni URV
L’Eva Hernando ens informa de l’estat del conveni de la biblioteca. La Carme
Casajuana presentarà avui les condicions de préstec que hi ha a la Universitat de
Girona a la Universitat Rovira i Virgili perquè aquesta les valori i accepti o no les
mateixes condicions.
També ens informa del conveni amb els estudiants. Hi ha la possibilitat que el
voluntariat en activitats del CFC serveixi com a crèdits per una assignatura de la
URV. Hi ha un problema amb l’assegurança que intentaran solucionar en breu.
La Carme Casajuana ofereix la possibilitat que la Universitat Rovira i Virgili i el
CFC col·laborin en l’organització d’activitats per al DMF a Reus a partir de l’any
que ve.
L’Eva Hernando i la Carme Casajuana també han parlat sobre la possibilitat de
poder publicitar, a través del moodle dels estudiants, les activitats del Col·legi, per
tal que els estudiants hi tinguin contacte ja abans d’acabar la carrera.
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8.- Precs i preguntes
- El Carlos Tremps va preguntar a Barcelona com s’ha de fer perquè als balnearis
la presència de fisioterapeutes sigui obligatòria, de la mateixa manera que és
obligat que hi hagi metges. Està a l’espera de resposta del departament que
s’ocupa d’aquests temes.
- L’Eva Hernando i l’Agustí Giné ens informen sobre dos locals en lloguer
interessants. Un a Reus i un a Tarragona.

9. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22:30h. i es convoca la següent per el 10 de novembre
de 2009 a les 20.30 h al centre Inspir’at de Reus.
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