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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 11/2018 Hora d’inici: 21.00 h Data: 17-12-18 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Tània Lopez  Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez 
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. Reunió anual. 
2. Formació. 
3. Coordinació STT. 
4. Enllaç amb JG.  
5. Comuniacions amb entitats. Canvi de coordinació STT 

 
1. Reunió anual 2019 
Confirmada la sala del Caixa Fòrum per a la reunió anual el dissabte 9 de març del 2019. 
Al gener confirmarem tema càtering: JB distribucions (condició renegonaciar pressupost per servei). 
La Noema proposa valorar pressupost La fleca Flaqué i wn Joan proposa Fleca 2000. Pel que fa al 
programa, hi ha ja una presentació de possibles ponents i temes a tractar que seran confirmats durant 
el proper mes de gener. Sabem que serà de Fisioteràpia Vestibular i el programarem amb en Santiago 
Crucci. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar pressupost esmorzar 50/100 persones Noema i Joan Gener 2019 
Contacte amb en Santiago Crucci Tania Gener 2019 
             

 
2. Formació bonificada STT 2018 

El cap de setmana del 15 al 16 de gener de 2018 es va realitzar, a Tarragona, el curs “Fisioteràpia 
Vestibular”, impartit per Santiago Crucci, fisioterapeuta llicenciat en Cinesiologiia i Fisiatriia per la 
Universidad de Buenos Aires, docent del Màster de Posturologia de la Universitat de Barcelona i 
especialista en el tractament dels trastorns del Sistema Vestibular amb més de 20 anys d’experiència. 
 
Els objectius del curs foren conèixer l’anatomia i fisiologia del sistema vestibular, aprendre a 
realitzar una valoració bàsica (nistagmes, reflexos i tests validats) per poder discernir entre patologia 
d’origen central i perifèric: vertigen posicional paroxístic benigne (VPPB) i/o hipofunció vestibular; 
així com el tractament adient en cada cas. Finalment es van establir les pautes necessàries per poder 
configurar un pla d’exercicis per als pacients que necessiten de rehabilitació vestibular.  
Tot i que els fisioterapeutes assistents (18 alumnes) van destacar el gran profit que havien extret 
d’aquest curs i el control del docent sobre el tema, varen referir que l’horari no era el més adequat ja 
que les hores del curs de diumenge tarda van ser difícils de seguir. Proposen realitzar el curs en 
divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge al matí. 
 
Des de la Secció Territorial de Tarragona volem agrair la formació facilitada a Santiago Crucci, així 
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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 
bonificades que ajuden a enriquir el nostre dia a dia professional. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
             

 
3. Coordinació STT 
L'Eva Hernando deixa la STT i la nova coordinadora serà la Cristina Adillón i la Tania López, 
sotscordinadora.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
             

 
4. Enllaç amb JG 
Cinta Mestre, miembro de Junta de Govern del CFC será el enlace de la sección de TRG con JG. 
Una vez constituida la Junta  de govern actual, Cinta Mestre se puso en contacto con Eva Hernando. 
Eva hernando la puso al día de la STT. Le informó que sería baja de la STT a partir de diciembere y 
que  la pondria en copia de la poxima acta de la STT  para informarla del cambio de coordinación. A 
partir de enero la coordinadora de la STT contactaría con Cinta para establecer una via de 
comunicación formal en lo que refiere a los asuntos de la STT. 
 
La Cinta Mestre, membre de Junta de Govern del CFC, serà l'enllaç de la Secció de TRG amb JG. 
Un cop constituïda la Junta de Govern actual, la Cinta Mestre es va posar en contacte amb l'Eva 
Hernando, que la va posar al dia de la STT. La va informar que seria baixa de la STT a partir de 
desembre i que la posaria en còpia de la pròxima acta de la STT per informar-la del canvi de 
coordinació. A partir de gener, la coordinadora de la STT contactarà amb la Cinta per establir una 
via de comunicació formal pel que fa als assumptes de la STT.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Enviar acta al CFC, Cinta Mestre, Cris Adillon Eva Hernando desembre 2018 

 
5. Comuniacions amb entitats i canvis de coordinació de la STT  
El dia 14 de gener, a les 18.00 h hi ha una nova reunió de la Taules de col·legis professionals de 
TRG. Cal enviar un correu electrònic a la secretària de l'ICAT, Carlota Nijar, per informar del 
contacte coordinadora i confirmar asisitencia a la reunió. 
 
Informar a la regidoria de salut de Reus del canvi en la coordinació de la STT  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   Informar ICAT i regidoria  salut     Eva Hernando dsesembre 2018 
                  
                  

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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