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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. 5649 Jordi Jovè 
Monnè 

 Col. 3715 Eva Hernando 

  Col. 6308 José Chaparro  

  Col. 4374 Carlos Tremps  

   

 
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. Resum de la reunió trimestral. 
3. Organització interna membres Secció. 
4. Resums esdeveniments. 
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. Resum de la reunió trimestral 
El Carlos Tremps i l’Eva Hernando, assistents a la reunió trimestral a Barcelona, 
expliquen als membres de la Secció Territorial de Tarragona el resum dels temes 
tractats. 

 
3. Organització dels membres de la Secció Territorial de Tarragona 

El càrrec de coordinador passa del Carlos Tremps a l’Eva Hernando. 
Cocoordinador: Pep Chaparro 
Dins de la Secció, i per agilitzar la comunicació entre els membres i amb 
Barcelona, es designa cada membre per a un tema concret sobre el qual serà 
l’encarregat de recopilar tota la informació,  comunicar-la quan correspongui a la 
resta dels membres de la Secció i a la coordinadora de les Seccions Territorials de 
la Junta de Govern. La nova distribució serà la següent: 
 
Coordinació i actes: Eva Hernando 



 

Acta Secció Territorial de 
Tarragona 

Núm.  

DATA: 06/04/2011 Pàgina 2 de 4 

 
Formació: Jordi Jové 
Dia Mundial de la Fisioteràpia: Rosa Muixí 
Esdeveniments esportius: Pep Chaparro 
I Jornada Fisioteràpia Tarragona: Carlos Tremps 
Xarxa social Facebook: Eva San José 
Actualització Google calendar Secció: Toni Maya 

 
4. Resums  Esdeveniments 
IV Trobada de Fisioteràpia.  El 19 de març es va realitzar la IV Trobada de 
Fisioteràpia a Tarragona. El balanç d’aquestes trobades continua essent molt 
positiu tant pel que fa a l’afluència de fisioterapeutes com pel que fa a la 
satisfacció dels assistents a aquestes trobades. Malgrat això, hi va haver una 
manca de coordinació a la Casa del Mar, ja que tot i que tenien constància amb 
una antelació de 3 setmanes de què es necessitaria un canó de projecció per 
realitzar la presentació de la xerrada, el cable de la TV estava fet malbé i en cap 
moment van comunicar aquet fet, ni als membres de la Secció ni al Dept. de 
Formació del Col·legi, que havia fet la reserva de l’espai.  
El 19 de març es va realitzar al CAP Catalunya de Tarragona una xerrada 
informativa sobre una activitat conveniada entre la Fundació Catalunya Caixa i el 
CFC. Aquesta xerrada va ser impartida per un membre de la Comissió de Geriatria 
del CFC i va tenir dues parts. En una primera part es va explicar que aquesta 
iniciativa estava orientada als fisioterapeutes col·legiats que volguessin fer 
xerrades sobre com indicar exercici físic en edat geriàtrica a tots els casals Sant 
Jordi que ho demanessin, i que, a més, estiguessin apuntats a la Borsa de treball 
que el CFC obrirà a aquest efecte. En la segona part de la xerrada, es va mostrar 
quina serà la classe teòrico-pràctica que el fisioterapeuta haurà de fer quan es 
demani aquesta formació des dels casals Sant Jordi. 
Val a dir que tots els fisioterapeutes col·legiats assistents a aquest acte, es van 
mostrar molt participatius durant l’esdeveniment i que, en tot moment, van 
respondre de manera molt positiva a la bona exposició que va fer el nostre 
company de la Comissió de Geriatria. 

  
5. Precs i preguntes 
Es decideix la data de la V Trobada de Fisioteràpia per a l’octubre del 2011, resta 
pendent de decidir el tema i qui s’encarregarà de l’organització. 
 
Es proposa afegir al qüestionari de valoració de l’activitat (curs formatiu, trobada, 
etc.) com s’ha assabentat el col·legiat de l’esdeveniment, amb la finalitat de 
potenciar la difusió en un futur.  
 
En Toni Maya informa als seus companys de la Secció que el tema referent a 
l’organització del Tast de Vins, es porta directament des de Barcelona. 

 
6. Propera reunió de la Secció 
Dijous, 5 de maig a las 20.30 h. 
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La reunió finalitza a las 22.00 h. 
 
VP Coordinador/a                                     VPCocordinador/a 
Eva Hernando                                              Josep Chaparro 
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Documentació adjunta 
 
Fulls de dietes de: Toni Maya, Jordi Jové, Eva San José, Carlos Tremps, Rosa Muixí y 
Eva Hernando 

 


