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Convocada a les 20.30 h al Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 

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 

Representants 
de Junta: 

 Col. 892 Montserrat Inglès  Col. 1592 Gabriel Liesa  

 Col. 5351 Marta Romera  

 
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. Pressupostos i activitats per al Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011. 
3. I Jornada de Fisioteràpia de la província de Tarragona. 
4. Jornada lúdica: tast de vins. 
5. Precs i preguntes. 
6. 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. Pressupostos i activitats pel Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011 
Se celebrarà el dia 10 de setembre de 2011 a Reus. 
Es proposa com a ubicació de l’envelat, la plaça del centre comercial El Pallol. Des 
de Barcelona s’encarregaran de tramitar els permisos.  
El tema d’aquest any és la incontinència urinària. Es realitzaran uns tallers 
pendents, encara, de definir. L’Eva Hernando es posarà en contacte amb la 
Comissió d’OBUGI per consensuar la informació que, des de la Comissió, 
s’enviarà a mitjans i col·lectius, amb la realització dels tallers.  
Es presenten diversos pressupostos sobre diferents activitats lúdiques infantils, 
pendents de decidir quina és la més convenient d’acord amb l’espai de què 
disposem.  
Conveniència o no de fer-ho saber a estudiants perquè hi participin. Es comenta 
la possibilitat d’organitzar un dels tallers juntament amb un grup d’estudiants. 
Pendents que, des del Col·legi, ens diguin de quin pressupost disposem. 

 
3. I Jornada de Fisioteràpia de la província de Tarragona 
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Previstes per al primer semestre 2012. 
Bases disponibles al web del Col·legi. Es presentaran treballs, estudis clínics, etc. 
Quan es tanqui la divulgació de les jornades programades per aquest any a 
Girona, s’obrirà la divulgació de Tarragona, el mes de maig. 
Premis a les presentacions. 
Possibilitat de convidar personalitats dintre de l’àmbit de la Fisioteràpia per oferir 
xerrada segons les presentacions presentades. 
Buscar col·laboradors. 

 
4. Jornada lúdica: tast de vins 
S’està pendent de decidir la data. La Secció contactarà amb el Sr. Pedro Cabanillas 
per consensuar una data. Un cop tinguem una data confirmada s’informarà al 
Col·legi (Barcelona) per realitzar les gestions corresponents. 

 
5. Precs i preguntes 
Respecte a la possible participació de la Secció a la fira “Relaxa’t”, després de 
consultar amb el Palau de Congressos de Tarragona i constatar que aquesta 
activitat no està programada per aquest any, es decideix posposar per a l’any 
vinent la decisió sobre la nostra possible participació en aquest acte. 
 
Es realitzaran les gestions corresponents per poder valorar la nostra participació 
a la fira del parc de Nadal del proper desembre del 2011.  
 
S’ha activat un Google calendar per als membres de la Secció. 
 

 
6. Propera reunió de la Secció 
Dia 3 de març a las 20.30 h. 

 
VP Coordinador/a     VP Cocoordinador/a 


