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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta:  Hora d’inici: 20.30 h Data: 16-12-201 1 

 
Assistents: 

 Jordi Jové  Carlos Tremps  Montse Inglés   
 Toni Maya  Sonia Vilanova     
 Eva Hernando  Cristina Bofarull     

 
Ordre del dia 
1. Renovació de la Secció de Tarragona. 
2. Mitja Marató Tarragona. 
3. Reunió trimestral Barcelona. 
4. Assemblea CFC Barcelona. 
 

 
1. Renovació de la Secció de TARRAGONA 
Després de finalitzar el procés de renovació de membres i la comunicació de la resolució 
per part de Junta de Govern, ens reunim la nova plantilla de la Secció de Tarragona amb 
dues noves incorporacions: la Sònia Vilanova, fisioterapeuta de les Terres de l’Ebre i la 
Cristina Bofarull, fisioterapeuta de Tarragona.  

 
La vicedegana Montserrat Inglés assisteix a la reunió per donar-los la benvinguda. 

 
Després d’explicar el funcionament intern de la Secció, es nomenen els càrrecs de 
coordinador i cocoordinador: 
Coordinadora: Eva Hernando 
Cocoordinador: Toni Maya 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
2.  Mitja Marató Tarragona 
El Toni Maya i el Jordi Jové van assistir com a representants de la Secció per coordinar i 
col·laborar en l’acte esportiu.  
El dissabte, dia 27 de novembre va tenir lloc a la ciutat de Tarragona la 20a Mitja Marató 
de Tarragona.  
El primer corredor en aparèixer a la sala va ser un que no va poder acabar la cursa per un 
problema muscular; però el primer que va acudir un cop acabada la seva cursa va 
aparèixer al voltant de les 11.30 hores i, a partir d'aquí, va ser tot un seguir de 
corredors, els quals van estar acudint a la sala per requerir els nostres serveis fins a prop 
de les 14 hores. 
A més de la massoteràpia aplicada, sobretot a les extremitats inferiors, els 9 
fisioterapeutes congregats vam realitzar altres tècniques que vam creure oportunes per tal 
de recuperar l'estat dels atletes: estiraments passius de les extremitats inferiors a tots 
aquells corredors que vam creure que així ho necessitaven, massoteràpia i estiraments 
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passius en extremitat superior i zones cervical i lumbar, i fins i tot hi ha va haver algun 
corredor que només va venir a sol·licitar ajuda logística per resoldre dubtes sobre una 
patologia concreta que tenia i què havia de fer i on anar per poder resoldre-la. 
Gairebé tots els atletes ens van comentar que l'organització de la cursa era extraordinària i 
tot estava molt ben preparat. Els fisioterapeutes volem donar suport a aquesta 
argumentació, atès que sempre que vam necessitar alguna cosa per dur a terme la nostra 
tasca, els voluntaris allà presents ens van atendre amb rapidesa i efectivitat. D'aquesta 
manera, volem donar el nostre agraïment a la senyora Roser Barberà, del Patronat 
d'Esports de Tarragona i a tota la resta de voluntaris i personal del poliesportiu que ens 
van ajudar a desenvolupar la nostra feina correctament.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
   
   

 
3. Reunió trimestral Barcelona 
 
En Carlos Tremps va assistir el passat 12 de desembre com a representant de la Secció 
de Tarragona a la reunió trimestral de Barcelona. Dels punts que es van tractar va 
destacar que seguirem apostant, des de la Secció, pels dos actes que creiem més positius 
per promocionar la professió:  la Cursa del Llop i la Mitja Marató de Tarragona. 
El segon punt és que seguirem apostant, el 2012, per una formació de qualitat.  
La propera reunió trimestral serà el 14 de març a les 19.30 h.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
4. Assemblea CFC Barcelona 
 
La Cristina Bofarull, nou membre de la Secció de Tarragona, assisteix com a representant 
de la Secció a la XXIX Assemblea col·legial, el passat 14 de desembre a Barcelona.  
Realitza un resum de l’assemblea i destaca els punts més importants: 
El 14 de desembre va haver-hi l’assemblea on es va exposar el pla estratègic del 2012 i 
els pressupostos. 
Dels diferents punts que es van tractar, cal destacar els següents propòsits: 
- Mantindrem el  contacte amb col·legi de Fisioteràpia a França i altres estructures 

com els departaments de salut i benestar. 
- Augmentar les activitats vers la població amb xerrades de salut a escoles, a centres 

de gent gran i esportius, i fer costat a altres associacions que lluiten pels interessos 
dels fisioterapeutes com l’ACEFIC. 

- El Dia Mundial de la Fisioteràpia  es realitzarà entre finals d’octubre i inicis de 
novembre i es col·laborarà amb la Marató de TV3 del 2012. 

- L’aposta per les noves tecnologies  i pel profit d’aquestes, fent que el Noticiari i El 
Dit siguin en format digital. 

- Facilitar la comunicació en línia amb la Junta de Govern. 
- En el tema de formació i recerca,  el fet de fer 5 jornades: 3 col·legials amb els 
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temes de geriatria, neurologia i teràpia manual; 1 precol·legial dirigida als estudiants 
i una transpirinenca per entrar en contacte amb sud de França. 

- Crear una formació en línia  pels temes d’interès . Seguir amb la formació 
territorial tenint en compte que els guanys pels cursos es reinverteixen en seminaris 
pràctics gratuïts. 

- Que el Noticiari portarà articles de formació i, a més, un de la revista científica 
Kinesiterapie. 

- Els temes d’interès prioritari seran la Fisioteràpia en el medi aquàtic, la Fisioteràpia 
en les arts escèniques i en l’atenció primària. A destacar sobre aquesta última que 
surt un nou concurs per la Fisioteràpia domiciliaria i per l’ambulatòria. 

- Sobre la xarxa col·legial: ja som uns 150 fisioterapeutes involucrats amb el CFC a 
partir de grups de treball, comissions, seccions i grups d’interès.  

- I un punt molt important per a la nostra Secció: el proper any tindrem seu pròpia on 
farem cursos de formació i podrem apropar-nos a la població de Tarragona. 

Sobre el pressupostos de l’exercici del 2012, s’espera reduir una mica les despeses 
respecte l’any anterior ja que es té en compte que es reduiran els ingressos (de les quotes) 
per la situació actual. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
5.  
 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
Precs i preguntes 

 
 
 

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

Data propera reunió 
10 de gener a les 20.00 h. 
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ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Carlos Tremps despeses 16/12/2011  
Jordi Jové despeses 16/12/2011  
Toni Maya despeses 16/12/2011  
Sonia Vilanova despeses 16/12/2011  
Cristina despeses 16/12/2011  
Eva Hernando despeses 16/12/2011  
 Informe d’activitat Mitja Marató   
    

 

VP Coordinador/a: Eva Hernando    VP Cocoordinador/a: Toni Maya 


