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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 04/13 Hora d’inici: 21.15 h Data: 13/04/2013 
 

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

Ordre del dia 
1. Seu Secció Territorial TRG. 
2. Reunió anual. 
 
 
1. Seu Secció Territorial TRG 

A la reunió trimestral del mes de març, l’Eva Hernando opina que l’actual seu de la Secció 
de Tarragona (Hotel d'Entitats) no cobreix les nostres necessitats i ens sembla una 
despesa innecessària.  
Després de parlar del tema, es planteja si seria possible utilitzar un espai a les 
instal·lacions de la URV.  
Parlem sobre el tema a la reunió de la Secció i ens sembla una bona idea. 
L’Eva Hernando realitzarà un primer contacte amb la Carme Casajuana per formalitzar una 
reunió a la que també hi assistiran la Montse Inglés i el Manel Domingo. 
La Montse Inglés comenta que potser no hauríem d'extingir el contracte amb l'Hotel 
d'Entitats fins a tenir una altra opció formalitzada.  
Enviar un correu electrònic a la Silvia Quiñonero per indicar que els membres de la Secció 
de Tarragona hem valorat positivament la possibilitat del canvi de seu social a un espai de 
la URV. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contactar amb la Carme Casajuana. Eva Hernando Abril 2013 

Correu electrònic a la Silvia Quiñonero. Eva Hernando Abril 2013 
 
1. Reunió anual 

La proposta de conferència El nostre dia a dia professional amb les noves tecnologies 
2.0, del dia 13/04/2013 en el marc de l’“Esmorzar-Col·loqui” i la reunió anual, es va 
suspendre una setmana abans de l'esdeveniment per motius personals de la 
conferenciant. Es realitzarà més endavant. 
 
La Secció de Tarragona pensava presentar el projecte de les Trobades de Fisioteràpia el 
dia de la reunió anual. A causa de l'anulació de l'esdeveniment previst, decidim donar 
forma i tirar endavant el projecte per al dia de la reunió anual.  
13/4/2013 Esmorzar-Col·loqui: Abordatge multitècnic de la fuetada cervical 
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Introducció patologia - mecanisme lesional: Antonio Maya 
Aportacions i demostració pràctica: 

Kati Bonet: acupuntura aplicada a l'aparell locomotor 
Carlos Tremps: punció seca 
 Fran Cobos: osteopatia 
 Eva Hernando: massatge funcional trapezi superior i ECOM 
 Cristina Bofarull: exercicis per a la inestabilitat cervical 

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 
 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Cristina Bofarull despeses 12/04/2013  
Eva Hernando despeses 12/04/2013  
Jordi Jové despeses 12/04/2013  
Toni Maya despeses 12/04/2013  

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


