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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 06/13 Hora d’inici: 17.00 h Data: 29/07/2013 
 

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

 
Ordre del dia 
 

1. Esmorzar-Col·loqui: abordatge multitècnic del bruxisme. 
2. Calendari d’esdeveniments del segon semestre 2013. 
3. Diari El 9 Esportiu. 

 
 

1. Esmorzar-Col·loqui: abordatge multitècnic del bruxisme 
 
19-26/10/2013 Esmorzar-Col·loqui: abordatge multitècnic del bruxisme  

La data està pendent de confirmar a l’espera de saber la disponibilitat de l’odontòleg.  

Introducció patologia-mecanisme lesional: Toni Maya 

 Aportacions i demostració pràctica: 

Fran Cobos: osteopatia 

Alternatives: Eva Hernando: inducció miofascial 

                  Cristina Bofarull: SDM 

                  Luis Merino: sofrologia  

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. 
També incloure un altre company que treballi la SDM o tècniques de relaxació.  

Pendent de contacte amb el Col·legi per conèixer la disponibilitat de l’odontòleg.  

 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contactar amb el Col·legi per facilitar contacte amb 
l’odontòleg. 

Eva Hernando Juliol 2013 

 
2. Calendari d’esdeveniments del segon semestre 2013 

1. El Club Montsant Tarragona demana col·laboració per a la cursa Copa Catalunya que 
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es realitza a Rojals (Montblanc) el proper 14-15 de setembre. 
L’Eva Hernando es posa en contacte amb el Sebastià i l’informa que la cursa més 
important és la de dissabte al matí. S’hi esperen uns 400 participants (de diferents 
edats) que sortiran esglaonadament de 10 a 12 del matí. Els primers en arribar a la 
línia d’arribada s’esperen sobre les 11 del matí i fins a les 14.00 h.  
La prestació de serveis seria de 4 hores. Dos fisioterapeutes (un Secció + un 
contractat). S’han de portar lliteres, cremes i kinesiotape.  
 
Acceptem la participació. Preguntar conveni estudiants. 
 

2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 5 d’octubre 2013 a BCN. 
 
3. Mitja Marató de Tarragona a finals de novembre. En Toni Maya realitzarà el contacte 

amb el Patronat Municipal d’Esports el mes de setembre.  
 

4. La segona jornada CatSalut sembla ser que s’ajorna fins a l’abril de 2014. En Jordi 
Jové s’encarrega de confirmar aquesta informació. 

 
5. Els membres de la Secció valoren la idea de formació gratuïta o subvencionada de 

cares a final d’any. Valorem aquestes dues possibilitats: Enfocament pràctic des del 
punt de vista de la posturologia (Aitor); La marxa (Iris Miralles i Sònia Monterde). 
Consultar amb el CFC la fórmula més adequada per tirar endavant el projecte.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Preguntar conveni estudiants per a la cursa 
d’orientació. 

Eva Hernando Juliol 2013 

Realitzar contacte amb el Patronat Municipal 
d’Esports. 

Toni Maya Setembre 
2013 

Segona jornada del CatSalut, data. Jordi Jové Juliol 2013 
 

3. Diari El 9 Esportiu  
Després del recent conveni de col·laboració amb el diari El 9 Esportiu, setmanalment, el 
CFC, publicarà una columna dedicada a parlar de Fisioteràpia.   
Des de l’Àrea de Comunicació ens han demanat col·laboració per enviar algun article. Es 
demana que siguin de fàcil lectura, sense molts tecnicismes. Han de ser de 1950 
caràcters i aniran signats per l’autor i el seu número de col·legiat.   
 
Donant suport a aquesta iniciativa, els membres de la Secció escriuran un article cada un 
i animaran a d’altres companys a que facin el mateix.  
 
En Toni Maya en realitzarà un sobre Fisioteràpia i futbol, l’Eva Hernando sobre la dona i 
l’esport, la Cristina Bofarull sobre trocanteritis, i el Jordi Jové sobre l’ús de la sala 
multisensorial en Fisioteràpia.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
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Articles per al diari El 9 Esportiu.   Tots els membres  Setembre 
 

Precs i preguntes 
L’Eva Hernando informa que va enviar un correu a la Sra. Carme Casajuana per saber 
com evolucionava la consulta sobre la possibilitat d’emprar l’espai de la URV com a seu 
de la Secció de Tarragona. En tràmit.  
 
En Toni Maya ha realitzat un contacte amb la Isabel Salvat per al Qui és qui? de la revista 
CatSalut. 
 
Referent a la possibilitat de fer contacte amb empreses per tal que els col·legiats es 
puguin beneficiar de descomptes i ofertes, el Jordi Jové s’encarregarà a partir d’ara de 
gestionar totes les ofertes i les promocions que ens arribin.  

 
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 10/06/2013  
Eva Hernando despeses 10/06/2013  
Jordi Jové despeses 10/06/2013  
Toni Maya despeses 10/06/2013  

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


