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Convocada a les 21.30 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 21.30 h amb el següent ordre del dia:
Ordre del Dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
Resum de la reunió trimestral.
Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011.
I Jornada de fisioterapeutes de la comarca de Tarragona.
Jornada lúdica : tast de vins.
Precs i preguntes..
Mòbil de la Secció.
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. Resum de la reunió trimestral
Es realitza un resum de la reunió trimestral en la qual s’informa als companys de
la Secció de tot el que es va parlar el dia de la reunió trimestral a Barcelona. Es
comenta que tots els membres de la Secció han de presentar la fulla de despeses,
i que a partir d’ara canviarà la forma d’enviar-ho. Es comenta els temes de
formació referent als cursos imminents.
Es comenta també que des de Barcelona es buscarà la possible ubicació de la seu
de la Secció i que quan es trobin algunes propostes s’informarà als membres de
la Secció.
Pel que fa al tast de vins, es comenta a la reunió que quan ens puguem posar en
contacte amb el Sr. Cabanillas es passarà la informació a Barcelona per tal de
poder tancar el tema i poder fer la difusió de la jornada lúdica.
Pel que fa a les jornades de Fisioteràpia de la Secció de Tarragona, ens comenten
des de la Junta de passar-les al primer semestre del 2012.
S’informa als membres de la Secció que ara el nostre contacte canviarà i serà la
Sílvia Quiñonero.

www.fisioterapeutes.cat/seccions

tarragona@fisioterapeutes.cat

Acta Secció Territorial de
Tarragona

Núm. 01/11

DATA: 27/01/2011

Pàgina 2 de 3

3. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011
Aquest any se celebrarà a Reus el 10 de setembre 2011.
Per a la ubicació de l’envelat, es proposa la plaça Mercadal com a primera opció, i
com a segona el centre comercial del Pallol, a l’esplanada davant de la botiga
Desigual. Se li comunicarà a la Silvia Quiñonero perquè miri les possibilitats.
Es planteja realitzar uns tallers pràctics destinats a les disfuncions del sòl pèlvic
(incontinència urinària, prolapses) amb una part teòrica (presentació PPT amb
breu explicació anatòmica i biomecànica pèlvica) i pràctica, amb la realització
d’exercicis.
Realització d’un taller infantil, amb una activitat continuada durant dues hores en
horari de matí i tarda, i una activitat puntual (explica contes, per exemple) que
coincideixi amb la realització del taller d’exercicis.
En Pep i l’Eva Hernando demanaran propostes i pressupostos.
4. I Jornada de fisioterapeutes de la comarca de Tarragona
L’organització de les primeres Jornades de Fisioteràpia per a fisioterapeutes
col·legiats de les comarques de Tarragona es posposa per al primer semestre del
2012, possiblement entre abril –maig.
Es perfila com a
tema central sobre el qual organitzar les ponències i
comunicacions: el dolor.
Seguirem treballant aquest tema a través del correu electrònic amb la fi d’establir
una proposta més definida en la propera reunió de la Secció.
S’apunten com a primers temes: PG, sofrologia aplicada a la Fisioteràpia, dolor
crònic, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, hipnosi clínica, acupuntura i
reflexoteràpia.
5. Jornada lúdica : tast de vins
Posposat fins a finals de primavera, pendent de confirmar data.
6. Precs i preguntes
1. Creació d’un calendari vinculat a l’adreça de la Secció de Tarragona a on
tenir una agenda comuna a la que accedeixin tots els membres de les i al
mateix temps ens serveixi de memòria de cursos i actes.
2. Es comenta la possibilitat de que vingui algú de Barcelona a les reunions
mensuals de la Secció de Tarragona.
3. Del nou telèfon mòbil de la Secció se’n fa càrrec l’Eva Hernando.
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7. Propera reunió de la Secció
El dia 16 de febrer de 2011
VP Coordinador/a
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