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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 02/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 08/02/2012 
 
Assistents: 

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

Convidats:  Montse Inglés   
 
Ordre del dia 
 

1. Informació de Junta de Govern. 
2. Gestió reunió anual a Tarragona. 

 
 
1. Informació de Junta de Govern 
La vicedegana del CFC, Montse Inglés, assisteix a la reunió del mes de febrer de la Secció 
de Tarragona per informar-nos de tres temes: 
 

1. Ens informa que la recerca de local encara segueix, després que les últimes visites 
a locals no hagin estat profitoses. Un dels motius principals és que demanen un 
preu molt elevat (2.000 euros per més de 70m2). La Sra. Inglés ens demana que si 
nosaltres busquem i mirem, que els fem arribar el que trobem. 

 
2. El CatSalut ha creat una revista digital anomenada “Salut informa”, que ja va pel 3r 

número. Les reunions de treball es fan el primer dimarts de cada mes a les 10 
hores. La iniciativa de la revista ha començat a Tarragona, però es vol que acabi 
estenent-se per tot Catalunya. Dins la revista hi ha dos comitès importants per 
treballar: Comitè de Festes i Comitè de Redacció. El primer s’encarrega de mirar 
quins dies internacionals hi ha cada mes i intenta organitzar actes en relació al dia 
internacional escollit cada mes; i el segon s’encarrega de difondre temes d’interès 
sanitari dins la secció “Consells saludables”, en la qual, nosaltres, com a 
fisioterapeutes membres de  la Secció de Tarragona del CFC, podem incloure 
temes d’interès. Es comenta que seria interessant fer una bateria de temes per 
tenir-los a l’abast. Per últim es comenta que aquesta revista no té ISBN, i per tal de 
no incórrer en delicte de la propietat intel·lectual, l’accés per visualitzar-la serà 
restringit, i que es mirarà que els col·legiats la rebin per correu electrònic o a través 
d’un codi. Queda pendent que l’Eva Hernando corrobori si ella pot acudir a les 
reunions (primer dimarts de cada mes a les 10 hores). 

 
3. Ens informa de com va el tema de les especialitats en Fisioteràpia. El referent del 

CFC dins el Consejo General de Fisioterapeutas, Sr. Rafel Donat, informa que el 
Consejo ja ha dut la proposta de llei al Congrés i s’està a l’espera de com acaba el 
tema. Es demanarà que s’aprovin 9 especialitats diferents, i que hi hagi un FIR 
(similar al MIR mèdic), i es prioritzaran aquelles especialitats que tinguin lloc físic 
perquè es puguin realitzar les practiques. El Ministerio ha de corroborar que els 
fisioterapeutes professors tinguin la capacitació per ser-ho. 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ajudar en la recerca de local. Tots els membres 

de la Secció 
Des de febrer 

Acudir a les reunions de la revista “Salut informa”. Montse Inglés Des de l’inici 
Realització d’un article sobre IU per a la revista 
“Salut informa”. 

Eva Hernando  Abans del 
12/02/12 

 
2.  Gestió reunió anual a Tarragona 
Seguim gestionant el tema de la reunió anual + esmorzar + xerrada sobre sofrologia. 
Respecte a la sofrologia, l’Eva Hernando, després de contactar amb Barcelona, s’arriba a 
una doble opció: 

1. Conferència teòrico-pràctica de 1’5 o 2 hores de durada per realitzar el 24 de març.  
2. Taller-seminar tècnic de 3 hores de durada. Com els tallers estan reconeguts, per 

demanar aquest reconeixement s’ha de fer amb dos mesos d’antelació, per la qual 
cosa es faria a l’abril . 

Restem a l’espera d’exposar les dues opcions als dos sofròlegs, Lluís i Òscar, perquè ells 
decideixin. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Posar-se en contacte amb Lluís Merino (sofròleg). Toni Maya Abans del 

12/01/12 
   

 
Precs i preguntes 
 

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

 
Data propera reunió 
6 de març a les 20 hores 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Carlos Tremps despeses 8/02/2012  
Cristina Bofarull despeses 8/02/2012  
Eva Hernando despeses 8/02/2012  
Jordi Jové despeses 8/02/2012  
Toni Maya despeses 8/02/2012  

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


