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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 06/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 25-06-2012 
 
Assistents: 

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

 
Ordre del dia 

1. Revista Salut informa. 
2. Resum reunió trimestral Barcelona. 
3. Resum Cursa del Llop. 
4. Resum acte entrega orles URV. 
5. Visita local per a la nova seu. 

 
1. Revista Salut informa 

La vicedegana Montse Inglés assisteix a la reunió per informar-nos de la realitat de la 
revista Salut informa. És una revista que publica el CatSalut i que es pot visualitzar a tot 
Catalunya. S’ha sol·licitat fer difusió als ajuntaments, la Diputació i el Consell Comarcal. 
Però per problemes organitzatius, la revista ha passat un període d’inestabilitat.  
 
No hi ha un dia fix de reunió, i aquest fet suposa un problema organitzatiu per als 
participants del grup de treball. S’hi van incorporar dos periodistes per organitzar i marcar 
les directrius de feina (format articles) i el registre de publicació ISSN.  
 
Les reunions estan suspeses fins a setembre.  
 
La Cristina Bofarull presenta l’article “La mala pràctica dels massatges a la platja” per al 
monogràfic d’estiu. 
 
La revista també publica els actes que s’esdevenen a la comarca. Hem de publicar tots els 
actes del CFC al territori a l’agenda per poder publicar els articles informatius del 
desenvolupament de l’acte posteriorment.  
 
En Toni Maya presenta dos articles: “Col·laboració entre Fisioteràpia i escoles d’adults” i 
“Salut i escola”. 
 
De moment, per la situació actual i fins que es defineixi un pèl més la dinàmica de treball 
de la revista, la vicedegana Montse Inglés seguirà assistint a les reunions de treball en 
representació de la Secció Territorial de Tarragona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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2.  Resum reunió trimestral a Barcelona 
Celebrada el dimecres 13 de juny a las 19.30 hores. En representació de la Secció, hi va 
assistir la Cristina Bofarull.  
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
2.- Resum de les reunions anuals 
- Lleida: estava ple i la conferència va agradar molt. 
-Girona i Tarragona: hi va assistir poca gent, però tant en un lloc com en l’altre la gent que hi 
va anar estava contenta del format reunió-esmorzar-conferència. 
 
3.- Formació 
A partir d’ara, les demandes s’hauran de fer en la trimestral de març per a l’any següent 
(març 2013 es demana formació 2014) i a la reunió de juny es dirà si s’ha aprovat i com 
queda el calendari. 
 
A l’octubre del 2013 es donarà tota la formació que es farà l’any 2014. 
 
Des d’ara i fins el març de 2013: 
 

- L’últim trimestre 2012 un seminari (ST) de 1rs auxilis 
- i la previsió del 2013 (2 cursos i 2 seminaris o 3 cursos i 1 seminari) ATM, SDM 

conservador i respiració en pediatria. I queda pendent proposta de seminari. 
Si no estem d’acord amb la previsió o volem afegir un altre ST, ho hem de dir al mes 
aviat possible a la Roser. 

4.- DIFT: Serà el 27 d’octubre. 
Nosaltres encara hem d’enviar la proposta de xerrada que es farà per donar a 
conèixer aquesta jornada a la població. 

 
Des del Col·legi s’està fent un vídeo seqüencial de propaganda. 
 
Per a aquell dia es necessita gent, ja que hi ha previstos inflables i punts d’informació. 
 
Per a tots els fisioterapeutes assistents, a la nit, hi haurà una festa a Luz de Gas. 

 
5- Precs i preguntes 
 
Cursa del Llop: El tema de contractar només autònoms és per un problema fiscal. 
Voluntaris de 3r curs de Fisioteràpia: sempre es posen en contacte amb l’escola 
universitària més propera. 
 
Quan sapiguem la xerrada que farem i les dates, cal posar-se en contacte amb la Silvia, 
però enviar còpia del correu electrònic a la Marta. 
 
Idea conferència:  “El peu del corredor” per abans de la peonada que es fa cada any dins 
el programa de Festes de Santa Tecla, Tarragona.  
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   Propera reunió: el 12 de setembre 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar a la Roser opcions per a seminaris tècnics. Eva Hernando  26 juny 
Contacte conferenciant de la proposta de “El peu del 
corredor”. 

Sonia Vilanoba 26 juny 

Correu a la Marta i la Silvia amb la idea de 
conferència. 

Eva Hernado Finals juny 

 
3. Cursa del Llop 
El dia 2 de juny, dissabte, a les 7 del matí, i des de Tortosa, comença un cap de setmana 
de 6 proves repartides entre dissabte i diumenge. 
Dissabte a les 7.30 h comença l'etapa de bicicleta de carretera amb dues modalitats, de 
182 km i 122 km.  
 
Per continuar, la següent prova és una cursa de muntanya del riu al mar de 32 km, on el 
més perillós és el calor, atès que surten a les 14.30 h i el sol apreta i, si no s'hidraten bé i 
regulen les forces, es pot fer molt dura i poden patir un cop de calor.  
 
I per acabar el dissabte, a les 18.30 h surt, de l'Ampolla i cap a Riumar, la prova de piragua 
de mar, de 16 km.  
 
I el diumenge 3 de juny comencen el dia pujant pel riu en piragua des de Deltebre fins a 
Tortosa, 24 km. 
 
Després ve la mitja marató d'asfalt, tot pujada, de Tortosa fins al Caro. 
 
I per acabar d'arrodonir el cap de setmana, una cursa de BTT, que surt del Caro, en dues 
modalitats, de 110 km i 83 km fins Tortosa. 
 
En aquesta prova de dos dies, el paper del fisioterapeuta és molt important perqué hi van 
haver 12 participants que feien les 6 probes, i entre cada una necessitaven un massatge, 
gel i estiraments per tal que les seves cames poguessin continuar amb la següent prova. 
I els que només en feien 1 o 2 també, perquè forçaven més per poder fer podi o millorar la 
seva pròpia marca. 
I a part de a l'arribada de cada prova, també vam donar assistència durant cada prova, per 
rampes, deshidratació, etc. 
 
Agraïr la col·laboració del CFC, dels fisioterapeutes titulats i de les dues voluntàries que 
van venir el dissabte i que estan a 2n de carrera, Camí Gibert Garriga i Cristina Adillon 
Camon. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4.  Entrega d’orles URV 
L'acte va començar puntualment a les 17 hores amb dues parelles representant una bonica 
peça de ballet, que tot i la seva curta durada va ser molt emocionant i va fer les delícies 
dels assistents. 
Tota la platea estava plena a vessar amb el mateixos alumnes que es graduaven, 
professors, familiars i altres personalitats que omplien també les graderies. Una alumna va 
aparèixer a l'escenari i va cridar els 5 components que constituïen la mesa presidencial, de 
dreta a esquerra: la senyora Casajuana, com a responsable de l'ensenyament de 
Fisioteràpia de la Facultat de Medicina i Ciències de la salut; la Dra. Reig, com a 
sotsdirectora mèdica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i que era la padrina de la 
promoció; la Dra. Giralt, com a degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la salut; el 
senyor Arza, com a regidor d'Innovació, Empresa i Ocupació, i el senyor Maya, membre de 
la Secció Territorial de Tarragona, com a representant del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya. 
Els cinc components es van asseure i van començar a llegir els seus parlaments, tots ells 
presentats, un per un, per la degana de la facultat.  
En acabar els cinc parlaments, van pujar dos alumnes a l'escenari i van fer un recorregut, 
entre acudits i enmig d'un ambient d'entusiasme, i il·lustrat amb fotografies, dels tres anys 
d'estudis de la promoció de Fisioteràpia: fotos de la biblioteca, de les festes organitzades 
durant els cursos lectius, de les aules... Aquesta exposició de fotografies va ser molt 
aplaudida per tots els assistents que omplien la sala. 
En finalitzar aquesta part, es va iniciar el repartiment d'orles. Aquests dos mateixos 
estudiants anaven cridant els seus companys, que anaven pujant a l'escenari, un per un, 
mentre a la paret frontal s'hi representaven dues instantànies de l'alumne que hi pujava, 
una actual i l'altra de ben petit. Els nous graduats rebien l'orla de part de la degana i, 
alternativament, els altres quatre membres de la mesa presidencial col·locaven als 
alumnes una banda blava on s’hi podia llegir la llegenda de "Diplomats en Fisioteràpia". 
Aquesta part va estar sempre plena d'aplaudiments i ovacions. 
Acte seguit es va projectar un vídeo on es va acabar d'ensenyar als assistents a l'acte què 
havien fet els alumnes al llarg dels tres anys d'estudi.  
Tota la cerimònia va acabar amb el comiat dels assitents per part de la primera alumna que 
va pujar a l'escenari al principi de l'acte, donant-nos les gràcies a tots.  
Seguidament tothom es va desplaçar caminant fins al pati de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la salut, on van ser obsequiats amb un aperitiu. 
Des del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya volem agrair el fet que hàgim estat 
convidats per part de la facultat a aquest acte de graduació de la nova promoció de 
Fisioteràpia, com a col·legi oficial dels nous graduats. I també voldríem fer constar el fet 
que el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es posiciona sempre de part dels nous 
diplomats, ajudant-los en la seva orientació laboral i de formació continuada, assessorant-
los en qualsevol aspecte i donant suport sempre a la professió de la Fisioteràpia perquè 
sigui una disciplina de qualitat per oferir a la població. Tots aquests aspectes van ser 
reflectits en el parlament del senyor Maya. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
     
   
   
5. Visita local per a la nova seu 
Visitem el local al carrer Mendez Nuñez. 
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Pros: cèntric, assessor a prop, restauració, pàrquing, relativament gran i assequible.  
Contres: local veí (tatuatges), esglaó de la vorera al local, s’ha de posar una barana nova 
amb una cadira per a l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Cal revisar el sostre.  
 
Votem que ens agrada, el Jordi Jové li comunicarà a la Montse Inglés per tal que ho 
comuniqui a Barcelona i vinguin a veure el local per a les accions pertinents.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
Precs i preguntes 
La Montse Inglés ens pregunta què ens sembla que, per a tenir contacte amb l’assessoria, 
el tràmit hagi de passar per Barcelona. Esbrinar si les empreses de fisioterapeutes tenen 
condicions econòmiques especials.  

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

 
Data propera reunió 
25 de juliol a les 20.30 hores. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Sonia Vilanova despeses 25/06/2012  
Cristina Bofarull despeses 25/06/2012  
Eva Hernando despeses 25/06/2012  
Jordi Jové despeses 25/06/2012  
Toni Maya despeses 25/06/2012  

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


