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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Núm. d’acta: 09/12
Assistents:
Jordi Jové
Toni Maya
Eva Hernando

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 21/11/2012

Sonia Vilanova
Cristina Bofarull

Ordre del dia
1. Organització Mitja Marató TRG.
2. Informe activitat: Club Montsant Tarragona.
3. Formació.
4. Organització calendari desembre.

1. Organització Mitja Marató TRG
Aquest any la Mitja Marató 2012 l’organitza el Patronat d’Esports de l’Ajuntament de
Tarragona, però l’Ajuntament ha delegat tota l’organització a una empresa externa que ha
contractat, i serà precisament aquesta empresa la que justament ens endreçarà la sala de
massatges amb el material que portem nosaltres. I justament, a més, aquesta empresa té
un conveni amb la URV, fet que ha facilitat que puguin venir estudiants voluntaris.
Horari: diumenge 25/11/2012 de 11.30 h a 13.30 h.
Lloc de trobada i hora:
Pavelló Municipal del Serrallo
Josep Català Rufà, s/n
43005 Tarragona
Trobada a les 10 del matí
Hi van 4 fisioterapeutes contractats, 6 estudiants voluntaris i dos més per confirmar.
Els responsables de la Secció que hi aniran: Sònia V, Jordi J i Toni M.
El material s’ha enviat des del CFC al pavelló directament.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Organització de la cursa.

2. Informe activitat: Club Montsant Tarragona
El 25 d’octubre l’Eva Hernando es va reunir, a la seu del Club Montsant de Tarragona amb
el Sebastián Ordoñez (vocal Junta) i amb la Isabel Alba (vocal Junta).
La trobada es va organitzar perquè el Sr. Sebastián Ordoñez es va posar en contacte amb
nosaltres via correu electrònic per a una reunió informativa.
El Club Montsant és una organització que s’encarrega d’organitzar curses d’orientació des
de fa 25 anys. Les curses d’orientació es caracteritzen per ser d’alta intensitat, però en
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molt poc temps. A més del desenvolupament físic dins de l’àmbit esportiu, fomenten el
contacte amb la natura, el desenvolupament personal (en adults i nens), la confiança en un
mateix i el poder de decisió.
Organitzen la Copa Tarragona, que consta de 7 curses a nivell provincial i una d’elles
puntua per a la Copa Catalana.
En el transcurs de la reunió es van interessar per ampliar la seva informació sobre les
competències del fisioterapeuta. Es van mostrar molt interessats a poder iniciar algun
conveni de col·laboració de suport en carrera o de tipus divulgatiu (tipus conferència).
L’Eva Hernando, en representació de la Secció Territorial de TRG, va comentar que ho
parlaria amb els seus companys de la Secció i amb la junta del CFC.
L’Eva comenta als membres de la Secció que, així que tinguem seu, es podria fer una
xerrada als membres del Club Montsant sobre estiraments i com prevenir lesions.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

2. Formació
Els propers cursos programats:
• Respi pediatria: 2, 9 i 16 de març de 2013. Responsable Secció Cristina Bofarull.
• ATM: 4 i 5 de maig. Responsable s Secció: per determinar.
• SDM Conservador: 15, 16, 28 i 29 de juny de 2013. Responsable Secció: per
determinar.
• Reprogramació abdominal: encara sense data.
• 1rs auxilis: s’han tingut dificultats amb l’empresa que l’oferia, Pendent de nou
enviament d’informació.
• Nova proposta: Seminari tècnic d’estabilització cervical, 4 hores, possibilitat
d’escollir entre el 13 de març o el 8 de maig. Aquest seminari és nou, l’ofereix el
Leandro Gutman, de la Comissió de NME, és el docent del Curs d’ATM. Pendent de
confirmar dates.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

4. Organització calendari desembre
Reunió trimestral 12-12-12. Hi anirà: Toni
El Jordi comenta que ha parlat amb la Montse Inglés i que ens comunica que la propera
reunió de la revista Salut informa és el dia 17/12/12. Ella no hi pot anar. Li hem de dir qui
de la Secció hi pot assistir. Pendent de decidir si el Jordi Jové o l’Eva Hernando.
Assemblea General CFC el 17-12-12. Hi anirà: Sònia.
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Precs i preguntes
La Sònia informa que al 2013 no es farà la Cursa del Llop.
Planteja la possibilitat de presentar a la Junta de Govern la proposta de cobrir una ultratrail
a Xerta (al costat de Tortosa), que consisteix en 3 curses de muntanya de divendres a
diumenge, una per dia, i s’hauria de cobrir amb fisioterapeutes el dissabte a la tarda i el
diumenge al matí, les dates són 8, 9 i 10 març. Prepararà una informació més detallada per
plantejar-ho a la reunió trimestral de desembre.
El Toni comenta que ja no queden articles per a la revista de l’ICS, que en l’últim número
va sortir el seu últim article, per tant, hem de tenir preparat algun article per a la propera
reunió de la Secció.
Lectura i aprovació de l’acta
Es realitza la lectura i aprovació de l’acta anterior.
Data propera reunió
10 de desembre a les 18.00 hores a l’Hotel d’Entitats.
ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció

Concepte

Data

Sònia Vilanova
Cristina Bofarull
Eva Hernando
Eva Hernando
Jordi Jové
Toni Maya
Toni Maya

Despeses
Despeses
Despeses
Informe d’activitat
Despeses
Despeses
Informe d’activitat

25/11/2012
25/11/2012
25/11/2012
25/10/2012
25/11/2012
25/11/2012
25/11/2012

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