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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 Toni Maya  Col.2918 Eva San Jose 

  Col. 3510 Rosa Muixí  Col. 3715 Eva Hernando 

  Col. 5549 Jordi Jovè 

 
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. Lloc de reunió. 
3. Curs de Neurodinàmica. 
4. Horari dels cursos. 
5. I Marató Costa Daurada. 
6. XIX Mitja Marató de Tarragona. 
7. Facebook. 
8. Tast de vins. 
9. 1a Jornada de Fisioteràpia de les comarques de Tarragona. 
10. Reunió anual dels col·legiats de les comarques de Tarragona. 
11. Precs i preguntes. 
12. Propera reunió. 

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

 
2. Lloc de reunió 
La reunió es realitza al Centre Ginsol pels problemes d’horari que tenim amb 
l’Hotel d'Entitats ja indicats a l’acta anterior. 

 
3. Curs de Neurodinàmica 
La valoració positiva d’aquest tipus de cursos i la gran resposta dels 
assistents, ens donen forces als membres de la Secció per seguir treballant 
per apropar als col·legiats eines de qualitat aplicables a la clínica, però també 
que assoleixin un pensament crític amb la nostra feina diària. 

 
4. Horari dels cursos 
 La Secció proposa la possibilitat de modificar els horaris dels cursos que es 
realitzin a la comarca. La proposta va destinada a intentar ser més eficaços 
amb la gestió de les hores destinades als cursos. 
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5. 1a Marató Costa Daurada (MCD) 
L’activitat es va desenvolupar sense incidències. 
L’organització de la cursa està en contacte amb el Col·legi per a properes 
col·laboracions en les edicions de la MCD. 

 
6. XIX Mitja Marató de Tarragona 
És el diumenge dia 28 de novembre.  
HI aniran el Pep Chaparro i el Jordi Jové com a representats de la Secció. 
Hi ha 9 voluntaris estudiants de la URV, en Pep contactarà amb el David 
Tribaldos per la possibilitat de que rebin una remuneració (per a despeses). 
Hi ha 15 fisioterapeutes contractats. 
Es realitzaran els grups d’aigua, d’estiraments, de massatge i kinesiotape. 

 
7. Facebook 
Ja està en actiu. Es comenta que tots els membres de la Secció hi han de 
figurar i ser administradors del grup. 
Proposem crear fòrums de debat. 

  
8. Tast de vins 
El Toni Maya, després d’exposar als membres de la Secció de Tarragona en 
una reunió prèvia els resultats de la seva anterior xerrada amb el Sr. Pedro 
Cabanillas, contacta una altra vegada amb ell per preguntar-li les qüestions 
que van sorgir de la reunió amb el membres de la Secció i que són les 
següents: 
 

1. Copes: 

Hi ha dues opcions, comprar-les o llogar-les. Creiem que és més bona la 
idea de comprar-les ja que després es podrien donar com a obsequi als 
col·legiats que anessin al Tast de Vins. El Sr. Cabanilles comenta la 
possibilitat de serigrafiar les copes. També comenta que és important saber 
el nombre exacte d’assistents per comprar el nombre de copes, i que s’ha 
de tenir en compte no demanar-les molt a prop de la data de celebració del 
Tast de Vins, ja que serigrafiar-les porta el seu temps. Hi han dues opcions 
de copes a comprar:  

a) Dues copes per persona, les típiques “copes tastavins” (són més 
petites). 

b) Una copa per persona, més gran i de bona qualitat, anomenada 
“espigalan”. 
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Les dues opcions poden ser serigrafiades.  

 El Sr. Cabanillas comenta que es posarà en contacte amb el Toni Maya 
per indicar-li el nom d’un parell de cases que s’encarreguen de vendre 
les copes. 

2. Lloc de celebració: 

Es pot realitzar en alguna aula de la Facultat d’Enologia però el Sr. 
Cabanilles ho ha de preguntar al deganat.  

Hi ha dos tipus de classes on fer aquesta jornada: una aula especial de 
cates (amb capacitat per 24 persones) i una aula normal de fer classe 
(amb capacitat per unes 40 persones). La diferència en el preu l’haurà 
de preguntar al deganat. Em comenta que si acabem llogant una aula de 
la facultat, hi ha la possibilitat de llogar també les copes pròpies de la 
facultat, però que el lloguer d’aula i de copes són dos preus per separat. 
El Sr. Cabanillas es posarà en contacte amb el Toni Maya quan hagi 
parlat amb el deganat. 

3. Preu de la xerrada: 

        El preu és de 60 euros, que és el normal de docència. En aquest preu 
només entra la xerrada del Sr. Cabanilles. Si volem i li demanem, inclòs en 
aquest pre,u ens pot donar un resum de la xerrada en pdf, però només un 
resum, no la xerrada sencera. 
          El Sr. Cabanillas es mostra amb ganes de ser ell personalment qui ens 
faci aquesta jornada lúdica de Tast de Vins. 

 
9. I Jornada de Fisioteràpia de les comarques de Tarragona 
La primera data que s’estableix per a la realització de las jornades és el 
Setembre de 2011.   

 
10. Reunió anual dels col·legiats de les comarques de Tarragona 
Es realitzarà el dia 10 de desembre a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
Ordre del dia: 

1. Benvinguda als assistents. 
2. Memòria d’activitats realitzades per la Secció durant el curs 2009-2010. 
3. Objectius de la Secció Territorial de Tarragona per a l’any 2011 i activitats 

programades. 
4. Dotació pressupostària de la Secció per a l’any 2010 aprovada en 

l’Assemblea General del col·legiats. 
5. Precs i preguntes. 
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En l’acabar la reunió hi haurà un sopar per als assistents que ho desitgin al 
Restaurant El Terrat. 

 
11. Precs i preguntes.  
 

 
12 Propera reunió. 
El dia 20 de desembre a les 20.30 h. 

 
VP Coordinador/a     VP Cocoordinador/a 
 


