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

Assistents: 
  
President:  Col. 
Vicepresident:  Col. 
Secretari:  Col.1863 Sandra Salazar 
Vocals:  Col.2400 Agustí Giné  Col.3715 Eva Hernando 
  Col.4646 Anna Ferran  Col. 6308 José Chaparro 
  Col.4374 Carlos Tremps  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 20:45 amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Organització Jornada Lúdica. 
3. Visites a organismes oficials. 
4. Valoració del curs de Fisioteràpia respiratòria en pediatria. 
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. ORGANITZACIÓ JORNADA LÚDICA  
Programada per al 28-03-10. 
El lloc és l’Aula de Natura "LES ESPLANES, Adreça: Camí de Puigpelat, s/n – 43887 
NULLES (Alt Camp) Telfs. 609 166 703 / 650 904 300 -  http://lesesplanes.org  
 
Organitzada perquè hi assisteixin fisioterapeutes i les seves famílies. Part de la 
despesa l’assumeix el CFC, que posa en marxa tot el mecanisme per a 
l’organització de l’acte i ens mantindrà informats.  

 
3. VISITES A ORGANISMES OFICIALS 
Després de parlar amb el David Tribaldos, l’Eva Hernando informa als membres de la 
Secció que:   

 Les cartes als organismes (col·legi de metges i infermeres) es van enviar al novembre, així 
que som les primeres que hi hem d’assistir.  

 El David Tribaldos enviarà un recordatori el 4-02-10, si pot via correu electrònic, o correu 
de convenció. 

 El dia 8 o 9 es posarà en contacte amb ells per intentar concertar una visita. 
 Amb el Col·legi de Metges de Reus s’intentarà concertar una reunió cap a finals de febrer. 
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Amb el Col·legi d’Infermeria, a principis de març.    

Disponibilitat membres Secció: 
 Sandra Salazar: baixa per maternitat.  
Anna Ferran : divendres. 

 Eva Hernando: matins fins a mitjans de març. 
Pep Chaparro: matins de dimecres i divendres de 09:45 a 11:30 / tardes a partir de les 
20:30 h. 
Agustí: després de l’estiu. 
Carlos Tremps: Dilluns i dimarts al matí de 8.00 h a 11.00 h. A les tardes s’hauria de 
confirmar data per planificar la meva agenda.  

 
4. VALORACIÓ DEL CURS DE RESPIRATORI EN PEDIATRIA 
La valoració del professorat molt positiva 
L'espai correcte, però dificultava l'organització el fet d’haver de tenir una persona 
encarregada d'obrir i tancar, es notava que l'espai no estava preparat per a realitzar 
cursos. 
El so, el material i la localització, bé.  
Alguns professors esperaven que haguéssim organitzat els menjars per fer-los tots junts. 
Prenem nota i ho tindrem en compte per a futurs cursos. Pot ser interessant sobretot en 
els cursos que acudeix molta gent de fora, com era el cas.  

 
7.- Precs i preguntes 
El Pep Chaparro continua sense resposta per part de l'organització del concurs de castells 
de Tarragona, ho continuarà intentant. 
 
L’Eva Hernando té pendent concertar una reunió amb la Sra. Carme Casajuana aquest mes 
de febrer per tractar el conveni amb els estudiants en vistes a esdeveniments esportius i 
l'organització del DMF. 
 
Pròxim curs organitzat per la Secció de Tarragona al març de 2010, sobre embenat 
neuromuscular, responsable Agustí Giné. 
 
El Pep Xaparro ha enviat un correu electrònic al David Tribaldos per a interessar-se per 
l'organització de la trobada d'intrusisme. Si no hi ha sala reservada, la Secció proposa 
ajornar-ho per a més avant, atès que l'oferta formativa d’aquest semestre és 
considerable. 

 
8. Següent reunió de la Secció 
 
Dia 8 de març de 2010 a les 20:30 a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 

 
 


