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

Assistents:
President:
Vicepresident:
Secretari:
Vocals:

Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.

Convidat/s:

1863
2400
4646
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.
Revisió Mitja Marató.
Reunió trimestral de Barcelona.
Cursos.
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. Revisió Mitja Marató
Respecte a la Mitja Marató de Tarragona, es fa un balanç positiu de la nostra
col·laboració.
Es fa esment de la millora de la qualitat del servei ofert en quant al canvi
d’ubicació del servei de Fisioteràpia i de la seva ampliació amb el grup
d’estiraments i d’aquateràpia. Respecte d’aquest últim grup (aquateràpia) es
comenta que no ha estat utilitzat pels usuaris, però un cop analitzat amb
l’organització, s’arriba a la conclusió que ha estat per causa de l’escassa
publicitat del servei i s’ha decidit que de cara a una altra convocatòria es tornarà
a oferir amb una millor informació prèvia.
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3. Reunió trimestral
A la reunió trimestral hi van anar l’Eva Hernando i el Josep Chaparro. Ens
informen de tot el que s’ha parlat.
Com a punts a treballar destaquen:
- Propera reunió el 24 de març de 2010. En principi, l’Agustí Giné es compromet a
assistir-hi.
- Renovació de membres de les seccions: es preveu per al març de 2010.
- Organitzarem una jornada lúdica per a l’any 2010. Es proposa una calçotada o
visitar un txiqui-parc.
- L’assemblea general del CFC se celebrarà el maig a Tarragona.
- Es continuarà amb les presentacions:
Col·legi de metges, Col·legi d’infermeria, H. Joan XXIII, H. Sant Joan Reus,
conselleries Reus, Tarragona i els consells comarcals (Baix Camp, Tarragona).
-S’han de designar membres de les seccions per mantenir contacte amb una
comissió del Col·legi.
Josep Chaparro: Intrusisme, Atenció Primària, Oncohematologia.
Sandra Salazar: Pediatria i Parkinson i Trastorns del Moviment.
Agustí Giné: Teràpia Manual, Acupuntura, i Bioètica i Deontologia.
Carlos Tremps: Dolor, Fisioteràpia de l’Extremitat Superior i Hipoteràpia.
Eva Hernando: Obugi, Revista científica i Exercici Lliure.
Anna Ferran: Respiratòria, Geriatria i Veterinària.

4. Cursos
Si s’aprova el Curs de Neurodinàmica, es realitzarà els dies 28-30 de maig del
2010.
En Carlos Tremps proposa passar la propera trobada, que tractarà sobre dolor
miofascial i punts gallet, al setembre-octubre del 2010.
Gener: Fisioteràpia respiratòria en pediatria.
Març- Embenat neuromuscular.
Abril- ATM.
Maig- Neurodinàmica (pendent de confirmació de sala).
Juny- IU.
Trobades: Intrusisme al febrer, PG al setembre.
Últim trimestre: curs de PG als tres territoris, possiblement el curs avançat
d’Embenat neuromuscular i el de Massatge infantil.
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5.- Precs i preguntes

6. Següent reunió de la Secció
Dia 8 de gener de 2010 a les 20:30 a l’Hotel d’entitats de Tarragona.
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