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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 04/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 17/04/2012 
 
Assistents: 

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

 
Ordre del dia 

1. Reunió anual. 
2. Formació. 
3. Revista Salut informa. 
4. Cursa del llop 2012. 

 
1. Reunió anual 

Es va realitzar el dia 24 de març a la Casa del Mar de Tarragona, amb poca assistència, 
però aquests pocs assistents van quedar contents amb la fórmula “reunió + conferència”. 
La conferència sobre sofrologia va agradar molt tant als assistents com als membres de la 
junta. Aquesta dada es comunica als sofròlegs. Es fa un resum de l’acte i s’envia al 
departament de comunicació del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Comunicació amb els sofròlegs per dir com va anar 
la xerrada. 

Eva Hernando 
 

Abans d’abril 

Fer resum i enviar-lo al departament  de 
comunicació del Col·legi. 

Toni Maya Abans d’abril 

   

 
2.  Formació 
Es corrobora que els responsables del curs de fisioteràpia respiratòria en geriatria que es 
realitzarà al CAP Catalunya són la Cristina Bofarull i el Jordi Jové. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
3. Revista Salut informa 
El Toni Maya explica a la resta del companys de la Secció que ell s’encarregarà de fer 
l’article corresponent sobre els consells saludables per a la revista digital Salut Informa per 
al proper mes. El tema escollit són els parcs geriàtrics i queda a l’espera de rebre 
informació del Departament de Comunicació del Col·legi per poder-lo realitzar. 
 
De moment, la vicedegana del CFC, Sra. Montse Inglés, seguirà assistint a les reunions 
mensuals de la revista.  
 
Confirmem les idees per elaborar els consells saludables i n’escollim un cadascú. 
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- Les mans són l'eina que fem servir els fisioterapeutes per tenir cura de la teva salut. 
- La teràpia manual és l'element distintiu que identifica els fisioterapeutes com a 

professionals de la salut.  
- La Fisioteràpia pediàtrica atén les alteracions motrius del nen.  
- La Fisioteràpia actua en el tractament de les complicacions derivades de patologies 

ginecològiques. 
- La Fisioteràpia geriàtrica s'adapta a les característiques funcionals, cognitives i 

emocionals de la gent gran per oferir-los el millor tractament.  
- La Fisioteràpia respiratòria alleugereix i retarda les complicacions derivades de les 

malalties pulmonars cròniques.  
- La Fisioteràpia neurològica preserva la funcionalitat del cos i alenteix el procés 

evolutiu de les malalties degeneratives.  
- La Fisioteràpia vetlla per al correcte funcionament del sistema musculosquelètic 

després de patir traumatismes, cirurgia o dolor crònic.  
- La Fisioteràpia ajuda a mantenir o millorar la qualitat de vida dels pacients que 

pateixen o han patit un càncer. 
- Salut escolar-higiene postural per a nens. Col·laboració amb escoles de primària. 
- Col·laboració amb escoles d’adults dels consells comarcals (escoles d’adults-

mòduls de formació per a persones adultes). 
- Parcs de salut per a jubilats dins dels parcs públics de les poblacions.  
- Cura de les mans en pacients amb artrosi. 
- Consells per fer massatges als bebès. 
- Consells per a pacients que han estat operades de càncer de mama. 
- Com pot ajudar la Fisioteràpia durant l'embaràs, al part i postpart? Exercicis, 

higiene postural i teràpia manual. 

Eva Hernando: La Fisioteràpia actua en el tractament de les complicacions derivades de 
patologies ginecològiques.  

Cristina Bofarull: Com pot ajudar la Fisioteràpia durant l'embaràs, al part i postpart? 
Exercicis, higiene postural i teràpia manual. 

Toni Maya: Parcs de salut per a jubilats dins dels parcs públics de les poblacions.  

Jordi Jové: Per motius personals, no es pot fer càrrec de cap. 

Carlos Tremps: La Fisioteràpia ajuda a mantenir o millorar la qualitat de vida dels pacients 
que pateixen o han patit un càncer.  

Sònia Vilanova: Salut escolar-higiene postural per a nens. Col·laboració amb escoles de 
primària. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
4. Cursa del Llop 2012 
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La Sonia Vilanova informa que han anticipat la celebració de la Cursa del Llop. Aquest 
anys es farà durant la primera setmana de juny. 
 
Ella és la responsable de l’acte, coma a membre de la Secció Territorial de Tarragona. 
 
Es posarà en contacta amb el CFC per al tema organitzatiu. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb el CFC Sonia Vilanova Abril 
   
   
5.  
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
6. 
 
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 

24 de maig a les 20.00 hores. 
 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Sonia Vilanova despeses 17/04/2012  
Carlos Tremps despeses 17/04/2012  
Eva Hernando despeses 17/04/2012  
Jordi Jové despeses 17/04/2012  
Toni Maya despeses 17/04/2012  
Cristina Bofarull despeses 

despeses 
17/04/2012
14/03/2012

 

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


