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Convocada a les 20.30 h al centre Ginsol de Reus. 
 

Assistents: 

Vocals:  Col. 2797 Antonio Maria Maya 

  Col. 2918 Eva San Jose Albarrracín 

  Col. 3510 Rosa Muixí Gebellí 

 Col. 5549 Jordi Jovè 
Monnè 

 Col. 3715 Eva Hernando 

  Col. 6308 José Chaparro  

  Col. 4374 Carlos Tremps  

   

 
La reunió s’inicia a les 20.45 h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Valoració de la reunió anual de la Secció. 
3. Estat actual del local de la Secció. 
4. “Tast de vins”. 
5. Queixes de col·legiats al servei de correu postal del Col·legi. 
6. Precs i preguntes. 
7. 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. Valoració de la reunió anual de la Secció 
La valoració de la Secció és negativa atès la pobra assistència de col·legiats. En 
properes reunions es valorarà com induir el fisioterapeutes col·legiats a què 
assisteixin a la reunió.  

 
3. Estat actual del local de la Secció 

Como el Col·legi va anunciar l’any passat, aquest any serà quan es buscarà un 
nou local per a la Secció. Durant el mes es trucarà a Barcelona per saber què s’ha 
decidit. 
 
4. Jornada lúdica. “Tast de vins” 
S’està intentant contactar amb la persona d’enllaç entre la Secció i la universitat. 
Des de l’última conversa no ha estat possible tornar-hi a contactar. 
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5. Incidències amb el correu postal del Col·legi 
Diversos col·legiats de a comarca es queixen de què el correu postal els arriba 
tard i amb les notícies i ofertes desfasades. Des de la Secció s’informarà a 
Barcelona d’aquesta incidència.  

 
6. Precs i preguntes 
 

 
7. Propera reunió 
Dijous 27 de gener del 2011. 

  
 


