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Convocada a les 20.30 h al centre Ginsol de Reus.
Assistents:
Coordinador:

Col. 4374 Carlos Tremps

Cocoordinador:

Col. 6308 José Chaparro

Membres:

Col. 2797 Antonio Maria
Maya
Col. 3510 Rosa Muixí
Gebellí
Col. 5549 Jordi Jovè Monnè

Col.2918 Eva San Jose
Col. 3715 Eva Hernando

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.
Valoració DMF 2010.
Mitja Marató Tarragona 2010.
Proposta de Jornada lúdica: tast de vins.
Proposta Col·legi d’Infermeria.
Pròxima reunió.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Valoració DMF 2010
La Secció valora positivament la realització de l’acte, tot i que detecta petits
detalls a millorar en properes edicions.
3. Mitja Marató Tarragona 2010
A mitjans octubre començarem els contactes amb l'organització per tal de posar
en marxa els preparatius. Caldria fer un esforç i intentar contractar pràcticament
el doble de fisioterapeutes que l'any passat. Pel que fa als serveis d'estiraments i
aquateràpia que es van introduir l'any passat, intentarem tornar-los a repetir i
afegir un grup de kinesiotape. També tenim en compte recordar a l'organització
que cal publicitar correctament la col·laboració del Col·legi a la publicitat de la
cursa. D’altra banda aquest any, des de la Secció ens encarregarem de la
coordinació, el Jordi i el Pep.
4. Proposta de Jornada lúdica: tast de vins
Ens posem en contacte amb diversos espais per organitzar el tast de vins.
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5. Proposta Col·legi d’Infermeria
Acabar de perfilar els terminis de la proposta i comunicar-nos amb el CFC per
ajuda i correccions.
PROPOSTA DE CELEBRACIÓ D’UNA JORNADA COL·LEGIAL
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES- COL·LEGI D’INFERMERIA
Objectiu: realitzar una convocatòria per reunir col·legiats d’infermeria i
Fisioteràpia per presentar un projecte de grups de suport interdisciplinaris.
Desenvolupament de la idea:
‐

Realitzar una jornada trobada-dinar convocant els col·legiats d’infermeria i
Fisioteràpia de la província de Tarragona.

‐

Atesa la proximitat de les dues professions, es tractaria de facilitar el
contacte entre els professionals d’ambdós col·legis per a la creació de
protocols de treball, estudis de recerca o consultes professionals, per
exemple.

‐

El col·legiat (Fisioteràpia o infermeria) interessat a realitzar un projecte es
posa en contacte amb el seu col·legi corresponent.

‐

Realitzat el contacte entre ambdós col∙legis, es dóna publicitat al projecte
per la llista de distribució de correu electrònic, amb l’objectiu de trobar
persones interessades a col∙laborar i aportar el seu coneixement i
experiència al tema proposat.

Exemple:

L’Eva Hernando, fisioterapeuta especialitzada en sòl pèlvic, que treballa al sector
privat, vol realitzar un estudi sobre la incidència del dolor ciàtic relacionat amb la
postura durant el segon trimestre de l’embaràs.
Atès que infermeria és el sector que està en contacte continu durant la gestació
de la dona, desenvolupa la idea i a través del CFC, aquesta es fa arribar al Col·legi
d’Infermeria perquè distribueixi el projecte per correu electrònic.
D’aquesta manera, els col·legiats d’infermeria interessats en el tema o que
considerin interessant conèixer més coses de la proposta, poden posar-se en
contacte amb l’Eva Hernando per saber més extensament el contingut de la idea.
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Requisits per part de cada col·legi:
Nombrar una persona responsable de rebre la informació de l’altre col·lectiu i
encarregada de gestionar-la a través seu.
La publicitat dels projectes que sorgeixin es realitzarà mitjançant correu
electrònic. Un cop contactades les persones interessades, la funció dels col·legis
és de suport i consulta en cas necessari.
6. Pròxima reunió
28 octubre a l’Hotel de Entitats de Tarragona.

VP Coordinador/a
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