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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 09/11 Hora d’inici: 20.30 h Data: 06/10/2011 
 

Assistents: 
 Jordi Jové  Toni Maya     
 Rosa Muixí       
 Eva Hernando       

 
Ordre del dia 
1. Resum reunió trimestral. 
2. Mitja Marató de Tarragona. 
3. Procés de renovació dels membres de la Secció. 
4. Reunió anual de la Secció de Tarragona. 
5. Formació. 
6. Propers esdeveniments. 
Precs i preguntes. 
Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
Propera reunió. 

 
1. Resum reunió trimestral 
L’Eva Hernando realitza un resum de la reunió trimestral a Barcelona:  

• Projecte “La Secció t’escolta”. L’horari serà obert per atendre els col·legiats que es 
posin en contacte amb la Secció i vulguin aportar les seves opinions. 

• Es pressuposten dos esdeveniments esportius anuals: Cursa del Llop i la Mitja 
Marató de Tarragona. 

• DMF 2012: es farà un canvi en el format. Es realitzaran xerrades informatives al 
territori des del mes de gener fins al mes d’octubre. Es realitzarà una gran 
celebració a Barcelona el dia 20 d’octubre de 2012 com a fi del projecte del DMF 
2012. En referència a les conferències a realitzar al territori (al voltant dels actes del 
DMF 2012) es proposen com a llocs d’interès: 
 

1. Centres cívics (incloure en concret al de La Pobla, que ja està realitzant una sessió 
de salut mensual amb molt d’èxit). 

2. Casal Sant Jordi (Salou i Tarragona). 
3. Associacions de mares (Tecletes, Mareus). 
4. Maspintat (Reus). 
 

Per definir el contingut de les conferències en funció de l’interès del públic. 
Referent a la nova proposta de la Junta per a la celebració del DMF 2012, la Secció de 
Tarragona proposa fer-ho rotatiu als diferents territoris si té èxit. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Mantenir la comunicació sobre els preparatius del 
DMF 2012 amb el Departament Professional i la 
Junta de Govern. 

Eva Hernando 
Dept. Professional 
Junta Govern 

Finals del 
2011 i durant 
el 2012 
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2.  Mitja Marató de Tarragona 2011 
Se celebra el dia 27 de novembre.  
Jordi /Toni es posaran en contacte amb el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona i 
amb el Col·legi per a la coordinació de l’esdeveniment.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinació de la Mitja Marató Jordi/Toni 

Dept. Professional 
Octubre 

Primer contacte amb l’organització de 
l’esdeveniment 

Jordi /Toni  

 
3. Membres de la Secció Territorial de Tarragona 
La Rosa Muixí deixa la Secció de Tarragona per motius personals, i excusa el fet de no 
poder acudir a aquesta reunió. 
La resta de membres de la Secció enviaran els requisits sol·licitats pel Col·legi per a la 
renovació de membres que s’ha obert el 3 d’octubre de 2011. 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentar la documentació Tots els membres 

de la Secció 
Abans de 
finalitzar el 
termini de 
presentació 

 
4. Reunió anual Secció Tarragona 
Programada per al divendres 2 de desembre a l’Hotel d’Entitats, encara que a la Secció li 
agradaria que es valorés la possibilitat de cercar un altra sala i poder realitzar-la el 
dissabte 3 de desembre al matí. 
La Secció proposa realitzar una conferència + esmorzar previ, enlloc del sopar posterior 
que ha realitzat altres anys. 
Pendent d’altres propostes, la Secció comenta la possibilitat de realitzar un taller teòrico-
pràctic sobre l’aplicació de la sofrologia com a complement al tractament de Fisioteràpia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb el Col·legi, organització de 
l’esdeveniment 

Carlos Tremps 
Dept. Professional 
Junta de Govern 

Durant octubre 
i novembre 

Contacte amb Luis Merino per a la xerrada de 
sofrologia 

Toni Maya Octubre 
 

 
5. Formació 
 
Al curs de Kinesiotape del 22 - 23 d’octubre hi anirà com a membre de la Secció, el Jordi. 
Al seminari tècnic de sedestació hi aniran: Jordi, Toni i Rosa. 
Consultar amb el Departament de Formació si els membres de la Secció podem organitzar 
seminaris tècnics al nostre territori. 
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Proposta formativa des de la Secció per al proper any: 
 

• Recerca en Fisioteràpia 
• Posturologia 
• CORE 
• ATM 
• Primers auxilis a l’esport 
• Sofrologia 
• Dolor pelvià crònic 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb el Departament de Formació per a 
consultar el tema dels seminaris tècnics 

Eva Hernando 
Dept. Formació 

Durant octubre 

Realitzar la proposta formativa al Departament de 
Formació sobre la formació plantejada de dolor 
pelvià crònic i sofrologia (CV docent, programa) 

Eva Hernando, 
Toni Maya 
Dept. Formació 

Durant 
novembre-
desembre 

 
6. Propers esdeveniments 
L’any passat va sorgir la proposta, per part de la Secció, de participar amb un stand al Parc 
de Nadal de Reus. Esbrinarem costos per a presentar un pressupost al Col·legi. 
 
Al segon semestre de 2012 estava programada la I Jornada de Tarragona. Iniciar tràmits. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Buscar informació sobre l’stand al Parc de Nadal de 
Reus 

Carlos Tremps Octubre 

Iniciar l’organització de la I Jornada de Tarragona Carlos Tremps Novembre-
desembre 

 
Lectura i aprovació de l’acta 
Es realitza la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
Data propera reunió 
8 de novembre a les 20 hores 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Carlos Tremps despeses 6/10/2011  
Jordi Jové despeses 6/10/2011  
Toni Maya despeses 6/10/2011  
Eva Hernando despeses 6/10/2011  
Rosa Muixí despeses 6/10/2011  
Eva Hernando Informe de activitat DMF 8/09/2011  

 
VP Coordinador/a: Eva Hernando             VP Cocoordinador/a: Carlos Tremps 


