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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 10/11 Hora d’inici: 20.30 h Data: 08-1 1-2011 

 
Assistents: 

 Jordi Jové  Carlos Tremps     
 Toni Maya       
 Eva Hernando       

 
Ordre del dia 
 
1. Mitja Marató de Tarragona. 
2. Reunió anual Secció Tarragona. 
3. Formació. 
4. Parc de Nadal (Reus). 
 

 
1. Mitja Marató de Tarragona 
Després que el Jordi i el Toni truquessin a la persona de contacte de l’organització de 
la Mitja Marató (Sra. Roser), es va quedar amb ella que tota la informació que ens 
havia donat seria comunicada al CFC perquè des de Barcelona es comencessin a fer 
els tràmits per a la publicitat de l’acte i per a la recerca dels fisioterapeutes que vulguin 
col·laborar amb aquesta activitat.  
Enviem un correu electrònic amb tota la informació al CFC i ens van contestar dient que 
ja començaven a buscar fisioterapeutes. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Donar publicitat a l’acte i recerca de fisioterapeutes  CFC Novembre 
   
   

 
2.  Reunió anual 2011 
La reunió anual de l’any 2011 es farà el primer trimestre del 2012, en lloc de l’últim 
d’enguany. 
La Secció de Tarragona proposa realitzar un acte el mateix dia amb l’objectiu de despertar 
l’interès dels col·legiats de la província.  
Dins de la idea inicial de fer una conferència-taller sobre la sofrologia com ajut al 
tractament de Fisioteràpia, a causa de l’interès del tema, proposem fer un seminari tècnic 
de tres hores seguit d’un pica-pica informal i la reunió anual.  
Abans de proposar data, ens hem de coordinar amb el Dpt. de Formació del CFC i el 
docent a càrrec del seminari tècnic per no solapar dates. En principi pensem que el mes de 
febrer podria ser una bon mes.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Proposta docent seminari tècnic Toni Maya Novembre 
Contacte Departament Formació CFC Eva Hernando Novembre 
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3. Formació 
El passat 22 i 23 d’octubre de 2011 va tenir lloc a Tarragona el Curs bàsic d’embenat 
neuromuscular, impartit pel fisioterapeuta Sr. Jorge Buffet, amb una molt bona assistència i 
implicació dels alumnes. 
 
El curs va consistir en una primera part més teòrica on es van explicar els conceptes 
bàsics de l’embenat neuromuscular i una segona part, la més extensa, que va ser 
eminentment pràctica i tots els alumnes van realitzar els embenats proposats pel docent.  
 
El docent va aconseguir que els alumnes estiguessin en tot moment atents a tot el que 
explicava i a tots els embenats que es van realitzar. 
 
És bo que es realitzin aquest tipus de cursos per tal de millorar els nostres coneixements i 
poder aplicar-ho a la nostra pràctica clínica diària. 
 
El passat 15 d’octubre es va realitzar a la sala de formació de Rehabilitació CAP Catalunya 
el Seminari Tècnic “Reeducant la sedestació”, impartit pel nostre company Xevi Sala, amb 
un total de 3 hores de durada. La sala estava plena d’assistents i tots vam comentar que 
era un tema molt interessant. En una primera part, es van exposar conceptes teòrics, 
bàsics per entendre el que més tard practicaríem en una segona part. Durant tot el temps 
que va durar el seminari, el bon fer del nostre company va fer que tots els assistents allà 
presents estiguéssim atents a la seves explicacions teòriques, i que després volguéssim 
posar en pràctica tots els coneixements adquirits. La predisposició dels assistents a 
practicar va ser molt activa en tot moment, fet que corrobora la idea que tenim que els 
seminaris tècnics són una eina útil i pràctica per aprendre tècniques de manera eficient, 
per després poder-les aplicar a la nostra feina diària.  
 
Proposta formativa per al proper any: 
 

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

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
4. Parca de Nadal (Reus) 
 
Després de posar-nos en contacte amb la coordinadora del parc, decidim posposar-ho per 
a l’any vinent atesa la proximitat de l’acte.  
En principi no s’ha de pagar res per muntar un estand i només, coma requisit, ens 
demanen la presentació d’un projecte per escrit.  
Entre setembre i octubre del proper any es posaran en contacte amb nosaltres.  
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Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
5.  
 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
6. Propers actes 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
Precs i preguntes 

 
 
 

Lectura i aprovació de l’acta 
Es fa la lectura i s’aprova l’acta anterior. 
 

Data propera reunió 
13 de desembre a els 20.00 h.  
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Carlos Tremps despeses 8/11/2011  
Jordi Jové despeses 8/11/2011  
Toni Maya despeses 8/11/2011  
Eva Hernando despeses 8/11/2011  
    

 

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


