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Convocada a les 20.30 h al centre Ginsol de Reus. 
 

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 de l’acta anterior. 
2. Reunió trimestral de las seccions territorials. 
3. Cursa del Llop. 
4. Reunions organismes oficials. 
5. Curs de neurodinàmica. 
6. Precs i preguntes. 
7. Següent reunió. 
 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
2. Reunió trimestral de les seccions territorials 
L’Agustí Giné anirà el 24 de març a la reunió de les seccions territorials que es 
farà a Barcelona com a representant de la Secció Territorial de Tarragona. 

 
3. Cursa del Llop 
La data de la Cursa del Llop 2010 serà el 13 i 14 de juny. La persona de contacte 
amb la cursa és la Sònia Vinaloba. 

Es planteja establir un contacte amb el Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre per 
coordinar l’acte amb ells. 

La Sònia  Vinaloba comunica que ja hi ha tres fisioterapeutes interessats a 
participar-hi i que amb tres més n’hi hauria suficient.   
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4. Reunions organismes oficials 
Presentació oficial al Col·legi d’Infermeria, 15 de març a les 13 h 

Hi anirà l’Eva Hernando en representació de la Secció Territorial de Tarragona.  
 

5. Curs de Neurodinàmica 
Des del CFC s’han posat en contacte amb el fisioterapeuta Quique Lluch per 
planificar les dates del curs. 

 
6.- Precs i preguntes 
L’Eva Hernando comenta que el 16 de març està convocada la renovació dels 
càrrecs de la Secció i que tots els membres han d'enviar un currículum i una carta 
manuscrita amb les motivacions per a continuar a la secció. 
 
-El Pep Chaparro  a trucat 3 vegades a l'Associació Castellera, i li han dit que la 
Junta encara no està constituïda i que es posaran en contacte amb nosaltres quan 
es constitueixi. Des de la Secció creiem convenient esperar i que sigui l'Associació 
Castellera qui contacti amb la Secció. 

-L’Eva Hernando es va reunir amb la Carme Casajuana el 3-3 10 per tractar de 
concretar alguns punts pendents del conveni firmat entre el CFC i la Universitat 
Rovira i Virgili, referent al préstec de llibres, que de moment no està conveniat. En 
conclusió, es va establir que s’obririen dues vies de contacte amb la mateixa 
persona: 

1. La Sra. Carme Casajuana  a través de la degana Dra. Montserrat Giralt.  

2. Contacte directe que farà l’Eva Hernando amb:  

• Secretari general: Dr. Antoni Gonzalez Senmartí (màxim responsable 
de l'àrea Biblioteca). 

• Cap de la Biblioteca: Sra. Esperanza Manera  

-A la secció li sembla interessant tenir una còpia del dossier de presentació als 
organismes oficials, si és possible, digitalitzat. Se li comentarà al David Tribaldos. 
 
-La secció es congratula que la companya Sandra Salazar hagi tornat a ser mare i 
totes dues es troben perfectament. Felicitats.  

 
7. Següent reunió 
Dimecres, 28 d’abril a les 20.30 h a Reus. 

 


