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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 20.30 h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011. 
3. Jornada lúdica: tast de vins. 
4. Precs i preguntes. 
5. 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. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2011 

El DMF se celebrarà a la comarca de Tarragona el dissabte 10 de setembre a 
Reus. L’envelat estarà situat a la plaça del Pallol. 
 
El tema del DMF aquest any és la incontinència urinària. La Comissió d’Obugi del 
CFC realitzarà la divulgació de la informació a cada territori.  
 
Des de la Secció de Tarragona s’organitzaran tallers informatius sobre aquest 
tema. L’Eva Hernando es posarà en contacte amb la Comissió d’Obugi per 
adequar i relacionar el contingut dels tallers amb la informació divulgada. 
 
Es proposa involucrar estudiants de tercer curs de Fisioteràpia de la URV en la 
planificació d’un taller pràctic d’exercicis d’incontinència urinària. Es plantejarà el 
tema a la reunió trimestral de Barcelona, el proper 9 de març.  
 
A més dels tallers d’incontinència urinària, s’instal·larà una llitera per realitzar 
consultes ràpides de Fisioteràpia.  
 
Com a activitat d’entreteniment infantil, aquest any es proposa la instal·lació 
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d’un castell inflable amb monitor, durant tot el dia.  
 
Una altra proposta lúdica per al DMF: actuació d’una ‘batucada’ al matí.  

 
3. Jornada lúdica: tast de vins 

La Secció Territorial de Tarragona proposa com a data per a la Jornada Lúdica 
organitzada a mode de tast de vins a la universitat d’Enologia de Tarragona, el 
divendres 6 de maig de 2011. Si per disponibilitat de l’aula no és possible aquesta 
data, se’n buscarà una per als divendres següents. 
En Toni Maya passa el contacte del Sr. Cabanillas a la persona responsable a 
Barcelona, per tancar els últims detalls. 

 
4. Precs i preguntes 
- Es demanarà a Barcelona que ens informin de la planificació d’actes a la comarca, 
tot i que no estiguin confirmats, per evitar que es programin dos actes el mateix 
dia i perquè els membres de la Secció puguin planificar les seves agendes amb 
temps. 
-  S’adjunten els fulls de les dietes de: Toni Maya, Jordi Jové, Pep Chaparro, Carlos 
Tremps, Rosa Muixí i Eva Hernando. 
- La reunió finalitza a les 22.15 h. 

  
5. Propera reunió de la Secció 
El proper dijous 7 d’abril a las 20.30 h. 

 
VP Coordinador/a                                     VP Cocoordinador/a 
Carlos Tremps                                             Josep Chaparro 
 
 
 
 


