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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 05/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 24/05/2012 
 
Assistents: 

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

 
Ordre del dia 

1. Cursa del Llop. 
2. Reunió trimestral Barcelona. 
3. Formació- 
4. Revista Salut informa. 

 
1. Cursa del Llop 

Se celebra el 2-3 de juny. 
 
Es va publicar la setmana passada a través del CFC, però no hem tingut cap resposta. A 
través de la Cristina Bofarull hem contactar amb un fisioterapeuta que cobrirà el diumenge. 
 
Es publicarà al Facebook de TRG. 
 
D’estudiants voluntaris n’hi ha dos (URV).  
 
El material l’envien des de BCN. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte Departament Comunicació per publicar de 
nou l’activitat. 

Sonia 
 

25 de maig 

Publicació al Facebook Tarragona. Jordi Jové 25 de maig 
   

 
2.  Reunió trimestral a Barcelona 
Dia de celebració: dimecres 13 de juny a les 19.30 h. En representació de la Secció de 
Tarragona hi anirà la Cristina Bofarull.  
 
Temes a tractar: contractació de fisioterapeutes per als actes esportius, Adsl TRG, actes i 
activitats relacionades amb el DIFT 2012. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu electrònic a la Silvia per demanar 
l’ordre del dia. 

Eva Hernando  

   
   

 
3. Formació 
El Jordi Jové fa un resum del Curs de Fisioteràpia respiratòria en geriatria. 
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El passat 27, 28 i 29 d’abril es va realitzar a Tarragona el Curs de Fisioteràpia Respiratòria 
en geriatra. Hi van assistir 15 alumnes, als quals se’ls va veure molt interessats en les 
explicacions de la docent. Es va parlar de la mecànica ventilatòria, de tractaments de 
Fisioteràpia i de tot el tractament d’oxigenoteràpia. A part de tota la teoria de la Fisioteràpia 
respiratòria, vam poder practicar amb tot l’aparellatge que es pot usar per ajudar el 
tractament de Fisioteràpia en els pacients geriàtrics amb patologia respiratòria. Una 
vegada més, donar les gràcies als assistents i especialment a la docent, Imma Castillo, per 
la seva gran formació.  
Malestar entre els participants perquè els apunts es van enviar amb menys de 24 hores 
d’antelació per correu electrònic (300 folis d’apunts).  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
4.  Revista Salut informa 
Després de l’elecció dels consells saludables, es van enviar 3 resums de la revista, 
realitzats pel Toni Maya.  
 
En la redacció de la revista han contractat un periodista que organitza la bateria de 
material (resums d’articles que s’envien). 
 
De l’enviament que va realitzar el Toni, s’ha escollit un article: “Fisioteràpia als parcs 
geriàtrics”. L’article ja està enviat a la revista.  
 
Dels altres dos resums enviats (que tracten sobre la col·laboració entre el fisioterapeuta 
d’atenció primària amb les escoles infantils i amb les escoles d’adults dels consells 
comarcals), i que també han estat acceptats, se’ns demanarà els seus respectius articles 
més endavant. El Toni redactarà ambdós articles.  
 
Per al número d’estiu de la revista, ens demanen un article sobre els massatges realitzats 
a la platja a l’estiu. Es demanarà material al CFC. Ho redactarà la Cristina Bofarull. 
 
Cada membre realitzarà un resum d’un consell saludable per quan ens tornin a demanar 
més material amb nous temes.  
 
A la propera reunió ens convocarà a la Montse Inglés perquè ens faciliti informació sobre la 
revista.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb comunicació per demanar el material 
dels massatges a la platja. 

 Eva Hernando 25 maig  

   
   
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
Precs i preguntes 
L’Eva Hernando proposa recollir la normativa de comunicació i organització interna de la 
Secció Territorial de TRG. Es treballarà per correu electrònic. 

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

 
Data propera reunió 
25 de juny a les 20.30 hores. 

 
 
 
 
 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Sonia Vilanova despeses 24/05/2012  
Cristina Bofarull despeses 24/05/2012  
Eva Hernando despeses 24/05/2012  
Jordi Jové despeses 24/05/2012  
Toni Maya despeses 24/05/2012  

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


