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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 05/13 Hora d’inici: 17.00 h Data: 10/06/2013 
 

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

Ordre del dia 
 

1. Seu Secció Territorial de TRG. 
2. Esmorzar-Col·loqui: Abordatge multitècnic del bruxisme. 
3. Revista CatSalut. 
4. Diari El 9 Esportiu. 

 
 
1. Seu Secció Territorial de TRG 

El passat dijous 6 de juny, l’Eva Hernando es va reunir, a l’Hospital Sant Joan de Reus, amb 
la Sra. Carme Casajuana, responsable dels estudis de Fisioteràpia de la URV. El motiu de 
la trobada era valorar la viabilitat de traslladar la seu de la Secció Territorial de TRG a las 
dependències de la URV.  

Realitzada la proposta, la Sra. Casajuana ho comentarà a la propera reunió del deganat  de 
la URV. En cas afirmatiu, es formalitzaria una reunió a la qual també hi assistirien la Sra. 
Montse Inglés i el Sr. Manel Domingo. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
2. Esmorzar-Col·loqui: Abordatge multitècnic del bruxisme 

La Secció de Tarragona programa el següent Esmorzar-Col·loqui per al 14 de setembre, 
sobre el bruxisme, tal i com es va anunciar en el primer, realitzat el mes d’abril.  

14/9/2013 Esmorzar-Col·loqui: Abordatge multitècnic del bruxisme 

Introducció patologia-mecanisme lesional: Antonio Maya 

Aportacions i demostració pràctica: 

• Fran Cobos: osteopatia 
• Eva Hernando: inducció miofascial 

Es planteja la col·laboració d’altres professionals encara per determinar. Mostrem interès en 
un odontòleg que doni un enfocament sobre el tractament amb fèrules de descàrrega.  
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També incloure un altre company que treballi la síndrome de dolor miofascial o tècniques de 
relaxació.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
3. Revista CatSalut 

En Jordi Jové va anar a la reunió de la revista de Salut Informa (la Sra. Montse Inglés no hi 
podia anar). Ja us explicaré tot el que vam parlar el dilluns, però el tema important és que 
l'article de la fuetada cervical sortirà a la revista del mes de juliol, atès que aquest mes surt 
el de l’ELA. 

Hi ha un número de la revista, el 15, que per motius que desconeixem no ha sortit i volen fer 
un monogràfic sobre ‘la calor’. Es va comentar que el tema s'havia d'acotar una mica més, 
atès que ‘la calor’ és molt ampli i cadascú pot parlar de temes molt diferents, i es va quedar 
de fer consells per a la calor en pacients sans i pacients amb patologia respiratòria. 
Diuen que es volen reunir a finals de mes per acabar de perfilar aquest tema i ja tenir els 
articles, abans del 29.  

Pel que fa a la revista, els mesos d’agost i setembre no sortirà. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
4. Diari El 9 Esportiu 

 
Després del recent conveni amb el diari El 9 Esportiu, es publicarà, setmanalment, una 
columna dedicada a la Fisioteràpia.  
 
Des de l’Àrea de Comunicació se’ns ha demanant col·laboració per enviar algun article. Es 
demana que sigui de lectura fàcil, sense molts tecnicismes. Hauran de ser de 1950 
caràcters i anirà signat per l’autor juntament amb el seu número de col·legiat.   
 
Donant suport a aquesta iniciativa, els membres de la Secció n’escriuran un cadascú, i 
animaran a d’altres companys a que també ho facin.  
 
En Toni Maya en farà un sobre Fisioteràpia i futbol, l’Eva Hernando sobre la dona i l’esport, i 
la Cristina Bofarull sobre la trocanteritis. 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
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Precs i preguntes 
 

 
Lectura i aprovació de l’acta 

Es realitza la lectura i s’aprova l’acta anterior. 
 

Data propera reunió 
 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Cristina Bofarull Despeses 10/06/2013  
Eva Hernando Despeses 10/06/2013  
Eva Hernando Informe d’activitat 06/06/2013  
Jordi Jové Despeses 10/06/2013  
Toni Maya Despeses 10/06/2013  

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


