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Convocada a les 20.30 h 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.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Curs de neurodinàmica.
Mitja Marató.
Concurs de castells.
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. Curs neurodinàmica
El Carlos Tremps s’ha posat en contacte amb un fisioterapeuta expert en
neurodinàmica i només falta confirmar les dates en què es realitzarà el curs.
3. Mitja Marató
El Josep Chaparro es va reunir amb la Roser Barberà, del Patronat d’Esports de
Tarragona i van parlar dels següents punts:
• Apareixerà el logo del Col·legi al tríptic i publicitat vària de la cursa.
• Han canviat els punts de sortida, arribada i d'atenció a l'esportista; aquest
any estarem a les instal·lacions de les piscines del Serrallo.
• Aquest any hi haurà grups d'estiraments i automassatge.
• Hi ha una casa comercial que ens vol oferir les cremes de massatge
gratuïtament perquè les provem.
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En Josep Chaparro ha anat a visitar les instal·lacions i han millorat respecte a
d’altres anys.
Material:
-

Les lliteres les posa l’organització.
La resta de material que posa el Col·legi serà igual que altres anys, però
proporcional al nombre de companys que hi participin.
Aquest material es pot enviar el dia abans directament a les instal·lacions
del Serrallo.

Personal (fisioterapeutes):
-

Atès la gran demanda, s’ha d’intentar que siguin el major nombre possible
de fisioterapeutes.
S’ha de tenir en compte a l’hora de seleccionar el personal, que hagi algú
amb experiència en grups d’estiraments i en activitats aquàtiques.

L'hora d'arribada del primer atleta serà a les 11.00 hores, l'últim atleta entre les
12.00 i 12.30 hores màxim. El serveis es tancaran a les 14.00 hores com a
màxim.
L'horari dels fisioterapeutes crec que podria ser de 10.45 a 14.15 o bé de 10.30 a
14.00 (tres hores i mitja).
4. Concurs de Castells
El Pep ha fet un primer contacte amb la persona responsable de l’organització del
Concurs de Castells de Tarragona, l’Ester Roca, de l’Ajuntament de Tarragona i,
en principi, s’ha mostrat oberta a la nostra participació al concurs.
Tal com van acordar, s’ha enviat una carta des del Col·legi oferint formalment la
nostra col·laboració a l’esdeveniment bianual, que tindrà lloc a finals del 2010.
5.- Precs i preguntes
En no haver-hi més precs ni preguntes, finalitza la reunió.
6. Següent reunió de la Secció
Es finalitza la reunió a les 22:30h. i es convoca la següent per el 1 de desembre
de 2009 a les 20.30 h al centre Inspira’t de Reus.
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