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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 4 Hora d’inici:    9.30 h Data:   14/04/2018 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Tània Lopez  Noema Pérez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. Conveni URV. 
2. Curs de Fisioteràpia Vestibular. 
3. Organització Reus-Prades-Reus. 
4. Participació a la "I Jornada d'Iintervenció Multidisciplinària en l'esportista". 
5. Reunió anual 2018. 

 
1. Conveni URV 

Es realitza un contacte formalment amb la Dra. Isabel Salvat, cap d'ensenyament del Grau de 
Fisioteràpia per explicar-li la situació de l'antic convenir URV-CFC i fer palesa la nostra intenció de 
reprendre'l i millorar-lo. Ella mostra una bona disposició i comença a tramitar una reunió amb 
rectorat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió amb rectorat. Eva Hernando Es desconeix  

 
2. Curs de Fisioteràpia Vestibular 
Després de diverses converses amb en Santiago Crucci, la Roser Alfonso i les membres de la 
Secció Territorial de Tarragona acordem demanar al Santiago un programa de curs de 30h per 
presentar a Junta com a formació bonificada per al 2018. En cas que fos rebutjada la nostra 
proposta, optaríem per realitzar un curs de 20h que ja està acreditat pel CFC, més una jornada 
multitècnica que completaria les 10h  que manquen. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Comunicació amb Santiago Crucci Roser Alfonso Abril 

 
3. Organització Reus-Prades-Reus 
Hem rebut el cartell de l'esdeveniment en el qual es mostra que el CFC és col·laborador i hem 
decidit redactar l'oferta de treball per al dia 10/06/2018, dia de la cursa. Enguany el servei de 
Fisioteràpia constarà de 10 fisioterapeutes contractats: 4 al torn de matí de 12h a 18h i 6 al torn de 
tarda de 16h a 21h. Com sempre, es publicarà l'oferta entre els estudiants de Fisioteràpia de la 
URV, però ja sabem que la participació serà baixa o nul·la per coincidir amb el període d'exàmens. 
Tot i que l'oferta de treball es publicarà conjuntament a través de la borsa de treball de CFC, la 
meitat de fisioterapeutes seran pagats per l'associació i l'altra meitat pel CFC; com en la darrera 
edició.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Redacció de l'oferta.  Tània López 16/04/2018 
Contacte amb l'organització de la cursa. Tània López 16/04/2018 
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4.  Participació a la "I Jornada d'Intervenció Multidisciplinàr en l'Esportista" 

Després de la reunió realitzada amb els organitzadors de la jornada, restem a la disposició de 
Junta per saber si el projecte és acceptat. En cas afirmatiu, ens posarem en contacte amb 
fisioterapeutes que puguin estar interessats a participar com a ponents i els ajudaríem en la difusió.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentació de la proposta a Junta. Eva Hernando Abril 
Contacte amb fisioterapeutes i difusió. Cristina Adillón i Tània López Abril  
              

 
5. Reunió annual 2018 
El passat 14 d’abril de 2018 la Secció Territorial de Tarragona va organitzar la seva reunió anual a 
l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili on va presentar el seu 
funcionament, vida econòmica de la Secció i la conferència “Rehabilitació de lesions en esports 
col·lectius”. Els ponents foren Francisco Javier Rubio, metge de l’esport i Joan Álvarez,  
fisioterapeuta, que van parlar sobre la rehabilitació de la lesió muscular dels isquiotibials en 
futbolistes;  a més de Silvia Treviño, llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialitzada en medicina 
de l'esport i Cristina Adillón, fisioterapeuta, que van tractar la rehabilitació de la periostitis tibial en 
jugadors de basquetbol; i per últim, Aina Auqué, diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, que ens 
va informar sobre el suplement de la nutrició en la recuperació de la lesió. 
Els objectius de la conferència van ser donar a conèixer la Secció Territorial de Tarragona i fer una 
actualització en el diagnòstic i tractament de les dues patologies més prevalents en futbol i 
basquetbol.  
El seminari va tenir una bona acollida entre els col·legiats, i es van exhaurir les places d'inscripció 
dies abans del seu inici. 
Des de la Secció Territorial de Tarragona volem agrair la formació facilitada a tots els ponents, així 
com la seva interacció amb els assistents, i també la participació dels col·legiats; va ser molt 
profitós i aplicable per a tots ells. Esperem poder seguir gaudint d'aquestes exitoses propostes 
formatives que ajuden a enriquir el nostre dia a dia professional. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
28 mayo  2018 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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