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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta: 06/2011 Hora d’inici: 20.30h Data: 07/06/2011 
 

Assistents: 
Coordinador/a  Eva Hernando Co-coordinador/a  Carlos Tremps 

 Eva San José  Toni Maya  Rosa Muixí  Jordi Jové 
 

Ordre del dia 
1. Lectura de l’acta anterior. 
2. DMF. 
3. Resum acte. 
4. Nova seu de la Secció Territorial de Tarragona. 
5. Cursa del Llop. 

 
1. Lectura de l’acta anterior. 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
2. DMF. 
Pendent de confirmar i tancar el preu de la ‘batucada’. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
3. Resum acte: Jornades professionals URV i planificació agenda juny. 
El passat divendres 3 de juny es va celebrar a la URV les jornades professionals per 
Als alumnes de 3r de Fisioteràpia, que ara acaben els seus estudis. 
 
La Jornada la va presentar la Sra. Carme Casajuana, responsable dels estudis de 
Fisioteràpia de la URV. Durant el transcurs de l’acte, l’Eva Hernando, membre de la Secció 
Territorial de Tarragona, va parlar als futurs fisioterapeutes dels objectius i funcions que 
desenvolupa la Secció per motivar la seva participació activa al territori quan s’incorporin al 
mercat laboral. 
Tot seguit, el Sr. Javier Crespo, del Dept. Professional del CFC, va realitzar una 
presentació sobre diversos temes d’interès, com són: les possibilitats de trobar feina, 
informació sobre la Borsa de Treball i el SOL, oferta de formació, beques d’estudi, treball a 
l’estranger i altres temes d’interès. Els estudiants van tenir l’oportunitat d’aclarir tots els 
seus dubtes sobre els temes que els interessaven  com col·legiació i futur laboral en un 
ambient distès i agradable.  
La jornada va finalitzar amb la presentació, per part de la Sra. Casajuana i la degana, Dra. 
Giralt, del Màster de teràpia física i l’oferta de postgrau de la URV. 



RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
Planificació agenda juny: 
8 juny reunió trimestral: no pot assistir-hi cap membre de la Secció.  
16 juny orles URV: hi assistiran en Toni Maya i l’Eva Hernando. 
18 juny XXIX assemblea del CFC a Lleida: Toni Maya. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
4. Nova seu de la Secció Territorial de Tarragona. 
L’Eva Sanjosé , en Toni Maya i el Jordi Jové hi van assistir amb un membre de la Junta, 
Sra. Montse Inglés, per veure el nou local, encara en obres. Un espai ben ubicat, ampli i 
amb facilitat d’aparcament. Les obres permeten molta versatilitat. Pendent d’assistir-hi tots 
els membres de la Secció per donar la nostra opinió en relació a la planificació de l’espai. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
5. Cursa del Llop. 
L’Eva Hernando contactarà amb la Silvia Quiñonero per agilitzar el tema de l’oferta de 
feina. Des de la Secció es proposa contactar amb el GI de les Terres de l’Ebre per saber si 
donen suport a l’acte i perquè el promocionin al seu Facebook. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
Precs i preguntes 

 
 

Lectura i aprovació de l’acta 
 

 
Data propera reunió 
06 de juliol de 2011 
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ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Eva Hernando Reunió Secció TRG 07/06/2011  
Rosa Muixí Reunió Secció TRG 07/06/2011  
Toni Maya Reunió Secció TRG 07/06/2011  
Eva Sanjosé Reunió Secció TRG 07/06/2011  
Eva Hernando  Jornada professional URV 03/06/2011  

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 


