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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 01/13  Hora d’inici: 21.00 h Data: 18/01/2013 
 

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

 
Ordre del dia 

1. Resum reunió trimestral BCN. 
2. Resum assemblea general. 
3. Formació. 
4. Reunió anual. 
5. Revista CatSalut. 
 

1. Resum reunió trimestral BCN 
 

1. Valoració de les activitats del DiFT 2012 a cada territori 

En Toni Maya explica la poca assistència a la xerrada del Peu del Corredor i pregunta 
a la Junta què es pot fer per donar més publicitat a les activitats. La Junta explica que 
es pot fer el que vulguem. La Montse Inglés explica que podem fer publicitat de l’acte a 
la revista digital del CatSalut. 
 
Girona explica que els seus actes (en van fer més d’un) també van tenir molt poca 
afluència.  
 
La Junta de Govern explica que han pensat en dues activitats per al proper DiFT, que 
encara que estan molt verdes, sembla ser que tiraran endavant. Són aquestes dues:  
 
-Posar un autobús per recollir a tots els col·legiats que vulguin anar a Barcelona per 
participar al DiFT. En el cas de Girona, es valora recollir gent a Girona i Figueres, i en 
el cas de Tarragona, Tarragona i Reus (Tortosa no, que queda molt lluny). Ens sembla 
molt bona idea. Pot motivar el col·legiat a participar-hi.  
 
-Fer un Flash-mob, que consisteix en què els membres que anem al DiFT ens 
impliquem més fent activitats (i que no passi com ha passat aquest any, que tot ho 
feien els voluntaris). També ens sembla bé.  

 
2. Valoració de la situació actual de les seccions per part de la Junta de Govern 

En aquest apartat es van comentar tres coses:  
 
a) La Junta de Govern és conscient que probablement no han sabut incentivar les 

seccions, i per resoldre aquest tema ens donaran “poder pressupostari”, és dir, 
donaran a les seccions tot el pressupost que ens correspongui per tal que el 
gestionem nosaltres mateixos com creguem oportú, és a dir, des de Barcelona no 
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aprovarien les nostres despeses, sinó que seríem nosaltres mateixos els que les 
aprovaríem (tot i que la part administrativa la seguirien portant des de Barcelona). 

Exemple: nosaltres decidim gastar 100 euros en l’organització d’un acte, i hi ha dues 
empreses per a l’organització; nosaltres decidim gastar aquests 100 euros, Barcelona 
no ens dirà res, però sí que es posarien en contacte amb aquestes dues empreses per 
veure què ofereixen i després ens ho comunicarien, o sigui, que en l’aspecte 
administratiu seguiríem igual. L’únic requisit que ens demanen és que hi hagi 
responsabilitat civil i que sigui legal.  

En aquest pressupost s’hi inclou tot: lloguer de la seu de la Secció, esdeveniments 
esportius, reunions, xerrades, conferències, etc.  

 Des de Barcelona ens orientaran i ens ajudaran. 

En aquest pressupost no hi entra la formació, els cursos que organitza el CFC des 
de Barcelona se seguiran organitzant des d’allà i no s’inclouran en el pressupost de 
les seccions.  

b) La Junta de Govern ens va dir que si una secció no funciona no és culpa de la 
secció, sinó del propi CFC.  

c) Es va parlar d’una nova manera de fer la reunió trimestral de seccions, i és 
mitjançant el Google Talk, on poden parlar fins a 10 persones a la vegada. Ja hi ha 
membres de la Junta de Govern que l’empren entre ells. Es deixa entreveure que 
és un bon mètode per estalviar i que el dia que s’utilitzi, es pot aprofitar per fer la 
nostra reunió mensual. 

 
3. Formació 2013 

No es va parlar res d’aquest tema per manca de temps. La Marta Romera va dir que 
tampoc calia parlar-ne, atès que ja estàvem en contacte permanent amb la Roser, que 
és com hem d’estar.  
 

4. Convocatòria per cobrir vacants a Tarragona i Girona 

La Marta Romera explica que, com a coordinadora de seccions territorials, és 
conscient que a Girona i Tarragona estem sota mínims pel que fa a personal, però ens 
explica que ara mateix no és viable fer una nova convocatòria perquè s’hi adhereixin 
nous membres (perquè només fa un any que es va fer), però que reconeix que és una 
pèl exagerat fer-nos aguantar fins a novembre, que és quan tocaria, essent tants pocs 
membres. Per aquest motiu ens proposa fer la convocatòria el mes d’abril o maig.  
 

5. Programació reunions anuals per al primer trimestre del 2013 

La Marta Romera ens comenta que agafem la fórmula que considerem més oportuna 
per a la reunió anual de la Secció, la que vulguem, deixant entreveure que si al final 
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optem per l’autogestió haurem d’escollir el que més ens convingui. Explico que a 
Tarragona hauria de ser el 5 d’abril, perquè el mes de març està ple entre la Setmana 
Santa i el Curs de Fisioteràpia respiratòria en pediatria. La Marta Romera em diu que 
ok.  
 
Ens falta decidir el format.  
 

6. Precs i preguntes 

a) En Toni Maya qüestiona sobre quin tipus de publicitat es pot fer per donar a 
conèixer les activitats que fem per al DiFT: diari gratuït Més, penjar cartells, falques 
a la ràdio…Ens diuen que si optem per l’autogestió podem gastar en la publicitat on 
i quan vulguem. La Montse Inglés insisteix en què podem fer publicitat a la revista 
digital del CatSalut. 

b) S’informa que la Cursa del Llop ja no es farà el 2013, i en el seu defecte hem 
pensat a fer la Ultratrail de Xerta, per tal que hi hagi quelcom a les Terres de l’Ebre. 
A la Junta de Govern li sembla correcte.  

c) Es comenta que a Tortosa es faran, al llarg del 2013, 12 curses (m’ho va comentar 
la Cristina) i els hi sembla bé la idea. Comenten que endavant, si volem, i si 
acceptem l’autogestió, és cosa nostra com gastem els diners, però em diuen que el 
CFC només pot oferir 2 fisioterapeutes i 4 estudiants per cada fisioterapeuta, i que 
el preu és de 20 euros bruts per hora. Si acceptem l’autogestió, si volem gastar els 
diners en tríptics és cosa nostra. La Montse Inglés comenta que podem crear un 
conveni de col·laboració amb el Port de Tarragona i/o la Diputació de Tarragona, 
per tal que ens subvencionin alguna cosa. Pregunto si nosaltres, com a membres 
de la Secció, podem anar a treballar a aquestes curses: em responen que si l’oferta 
de feina es fa pública, sí, que si no, quedaria una mica malament.  

d) El referent al club Montsant, Gabriel Liesa, em diu que n’està al corrent gràcies a 
l’Eva Hernando, i que fem el que creguem convenient, que per reunions, que no 
pot, que ens reunim quan vulguem, i que si acceptem l’autogestió, nosaltres 
decidim com gastar.  

e) Es comenta que no hi ha fotos de la Secció de Tarragona a la revista el dia del 
DiFT, i en Manel Domingo ens dóna la raó i demana disculpes.  

f) En Toni Maya pregunta a la Junta de Govern per què el CFC es va posicionar a 
favor del referèndum sobre la independència de Catalunya. El Manel, la Marta i el 
Gabriel em van dir que perquè la majoria de col·legis professionals de Catalunya 
han donat suport a aquest referèndum, i com que el CFC és un col·legi professional 
de Catalunya, també hi ha donat suport. Però deixen clar que el CFC no dóna 
suport a la independència de Catalunya sinó al referèndum, o sigui, al dret a 
decidir.   
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7. Propera reunió: 13 de març del 2013 a les 19.30 hores 

Serà aquest dia, sempre tenint en compte el canvi de pressupost d’autogestió de les 
seccions, depenent si es porta a terme o no.   

 
Discutim sobre el tema i no sembla que ens hagi quedat clar a què ens comprometem 
en el cas d’acceptar l’autogestió. Suposem les següents afirmacions:  
 

• Referent al pressupost que es destinaria a la Secció de Tarragona, la gestió 
administrativa es portaria a terme des de Barcelona, però la Secció de 
Tarragona podria disposar-ne per gastar-ho en les activitats que consideressin 
oportunes.  

• Les activitats programades per la Secció de Tarragona no haurien de passar per 
l’aprovació de la Junta de Govern, tenint en compte que estan dins de la 
legalitat, moralitat i són de promoció de la Fisioteràpia o d’interès per als 
col·legiats.   

• Es debat sobre la conveniència o no de seguir pagant la seu actual, degut al 
poc ús. Ens qüestionem si la Junta de Govern accedirà a què deixem la seu 
actual, i com organitzar-nos a partir d’aleshores. També parlem sobre llogar una 
sala (o si el mateix Hotel d’Entitats pot llogar sales) per a actes concrets.   

• Comentem la possibilitat de fer una assemblea-consulta per conèixer els 
interessos dels col·legiats de Tarragona i dirigir el nostre pressupost als seus 
interessos. Parlem de fer un escrit, penjar-lo al Facebook i distribuir-lo per 
correu.  

 
Seguint amb la idea aportada per la Junta per a les reunions trimestrals, ens sembla molt 
interessant poder aplicar-lo també a les reunions de la Secció quan els continguts de la 
reunió ho permetin. Plantegem fer una reunió amb aquest format el 29 de febrer per tal que 
l’Eva Hernando confirmi els dubtes que tenim després de parlar amb la Junta de Govern i 
decidir sobre si fem una consulta als col·legiats i com l’organitzem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contacte amb la Marta Romera per aclarir els dubtes 
que han sorgit. 

Eva Hernando 21-1-13 

   
   

 
2.  Formació 
La Roser Alfonso es posa en contacte amb nosaltres per oferir-nos una formació sobre suport 
vital bàsic i DEA (8 hores) amb titulació oficial de la Generalitat. A més hi ha la possibilitat de 
completar la formació amb un curs de primers auxilis fent una formació de 20 a 24 hores. 
Proposa com a dates el 20-21 d’abril. El cost aproximat del curs serà d’uns 200 euros.  
 
Pensem que no sortirà i declinem oferir aquest curs.  
 
De cares a la celebració dels cursos i reserva de places necessitaria saber quins membres 



 
ACTA DE REUNIÓ 

RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

Pàgina 5 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

de la Secció realitzaran la formació prevista a Tarragona: 
  
- Fisioteràpia respiratòria en pediatria. Responsable de la Secció, Cristina Bofarull. 
- ATM: maig. Responsable per determinar.  
- SDM: juny. Responsable per determinar.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contacte amb la Roser Alfonso. Eva Hernando 22/01/2013 
   

 
3. Reunió anual 

Es realitzarà el dia 5 d’abril. En principi, a causa del poc èxit dels anys anteriors, ens 
plantegem tornar al format únic de la reunió.   
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
4. Resum assemblea general 

La Sònia Vilanova, assistent a l’assemblea general a Barcelona, ens fa un resum.  
 
Primer de tot ens van passar un vídeo del DiFT. 
 
1. ESTRATÈGIES VERS ADMINISTRACIÓ: Es va parlar de seguir lluitant contra l’intrusisme, 
de que hi haurà retallades i que amb menys fisioterapeutes s'haurà de fer la mateixa feina, de 
que es demana un cop de mà al conseller per tal que les mútues paguin millor i que amb el 
nou Govern tot pot cambiar, estem a l'espectativa. 
 
2. RELACIÓ AMB EL CGCF: S'està treballant en la creació d'especialitats en Fisioteràpia 
tipus MIR però és díficil; a partir del febrer el fisioterapeuta podrà prescriure determinats 
fàrmacs i material ortèsic; implicació en grups de treball tipus INEF-fisioterapeutes; i 
col·laboracions amb d'altres col·legis com Madrid i Andalusia. 
 
3. RESPONSABILITAT SOCIAL: Es continuarà treballant per poder anar a l'estranger a 
treballar i formar-se; també amb les xarrades escolars i gent gran; es crea l’ACEFIC 
(Assossiacio de Centres de Fisioteràpia de Catalunya) per lluitar també contra els preus a la 
baixa de les mútues; creació d’espais solidaris per a la formació; creació d'una base de 
voluntariat per grups com infants, AVC, lesionats medul·lars perquè no deixin de rebre 
atenció (pendent assessorament del fons solidari per al 2014). 
 
4. COMUNICACIÓ I TIC: Continuarem amb el DiFT i col·laborant amb La Marató; nou format 
streaming Jornada 2.0 per fer-la completament virtual; difusió a xarxes socials, anunci per 
Nadal de Nikodom, maletes per a nens, on ha col·laborat el CFC. 
5. FORMACIÓ I RECERCA: Disminucio dels ajuts i beques; revista científica sí però en línia i 
amb l’ajut d’estudiants; jornades col·legials de neuromusculosquelètica, mediterrània de 
neurogeriatria, transpirinenca i la 2.0; formació a través dels grups interès i en línia i 
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seminaris pràctics de 4 h gratuïts. 
 
6. XARXA COL·LEGIAL:  Xarxa Google Talk per als grups treball, seccions, grups interès, 
comissions i Junta de Govern. 
 
7. TEMES INTERÈS PRIORITARI: Fisioteràpia en exclusió social, en 
neuromusculosquelètica i atenció primària i salut comunitària. 
 

8. PRESSUPOSTOS 2013: contenció per la disminució de col·legiats i per la crisi; exents 
els aturats; augment a 3000€ a Tarragona per l'èxit en el Dia Mundial de la 
Fisioteràpia; disminueix a Tarragona en les activitats de difusió seccions; canvi en la 
companyia asseguradora i es redueix el preu; despeses bancàries augmenten per 
rebuts retornats; en la comunicació disminueix perquè es faran més coses en línia; i es 
destinen 2000€ a la participacio intercol·legial europea.   

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

5. Revista CatSalut 
La Cristina proposa comentar a la Junta que doni la possibilitat de fer articles a la resta de 
col·legiats, ja que des d’aquest mes de gener ha d’arribar a tots el col·legiats i es pretén que 
també puguin col·laborar amb articles. 
 
A partir d’ara, els articles de la revista del CatSalut, es penjaran al Dropbox i la persona de la 
revista agafarà els articles d’allà per publicar-los, cosa que pot fer que no es realitzin més 
reunions presencials.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
Precs i preguntes 
Optimitzar els recursos de la xarxa. 

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

 
Data propera reunió 
29 de gener a les 18.00 hores per Google Talk. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Cristina Bofarull despeses 19/1/2013  
Eva Hernando despeses 19/1/2013  
Jordi Jové despeses 19/1/2013  
Toni Maya despeses 19/1/2013  
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Sònia Vilanova despeses 19/1/2013  
 
VP Coordinador/a: Eva Hernando          
VP Cocoordinador/a: Toni Maya 


