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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Núm. d’acta: 08/2013
Assistents:
Jordi Jové
Toni Maya
Eva Hernando

Hora d’inici: 21.30 h

Data: 29/09/2013

Montse Inglés
Sonia Vilanova
Cristina Bofarull

Ordre del dia
1. Resum Cursa d’Orientació 14/09/2013.
2. Esmorzar-Col·loqui: Abordatge multitècnic del bruxisme.
3. Mitja Marató de TRG.
4. Projecte de formació.
1. Resum Cursa d’Orientació 14/09/2013
El passat dia 14 de setembre, va tenir lloc a Rojals (La Conca de Barberà), el trofeu d’orientació
Vila Ducal de Montblanc, puntuable per al Campionat de Catalunya de llarga distància i per a la
Copa Catalana d’Orientació. El trofeu d'orientació Vila Ducal de Montblanc està organitzat pel Club
Montsant Orientació i la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya, i compta amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Montblanc. La cursa es desenvolupava durant tres dies i el Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya hi va estar present el dissabte al matí tractant els corredors que
anaven arribant i que patien algun problema físic. Va ser una carrera en la qual hi havia un ventall
molt gran de participants i d’edats molt dispars, per la qual cosa les patologies tractades van ser
molt diverses.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data
realització

2. Esmorzar-Col·loqui: Abordatge multitècnic del bruxisme
Pendent d’establir data.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data
realització

3. Mitja Marató de TRG
El Toni Maya es posa en contacte amb la Roser Barberà, del Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament de Tarragona, i contacte habitual any rere any per posar en marxa la col·laboració
entre el CFC i la Mitja Marató de Tarragona. La senyora Barberà ens corrobora que segueix
comptant amb la nostra col·laboració i m’ha comentat que la cursa se celebrarà el dia 24 de
novembre i que aquest any hi ha novetats: al marge de la Mitja Marató també se celebrarà la cursa
de 10 km, per la qual cosa i haurà feina per als fisioterapeutes en dues tandes. Primer sortiran els
corredors de la Mitja Marató i 12 minuts més tard sortiran els dels 10 quilòmetres. Els primers
corredors que ens arribin seran els dels 10 km i més tard els de la Mitja Marató.
Queda pendent d’establir quants fisioterapeutes es necessiten per cobrir les dues curses.

www.fisioterapeutes.cat
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Precs i preguntes
1. Per disposar d’un autobús per anar a Barcelona amb motiu del DiFT, necessitaríem
assegurar un mínim de 30 participants. Amb tan poc temps ho veiem complicat, atès que no
hem tingut temps per fer la difusió.
2. En Toni Maya escriu un correu electrònic a la Sra. Yerma Adsuar, persona receptora dels
articles que s’envien per col·laborar amb la revista digital Salut Informa. El motiu de
l’esmentat correu és comunicar-li que en el número de la revista corresponent a “Estiu
2013”, on apareix l’article sobre “Fuetada Cervical”, aquest article està signat per la Secció
de Tarragona al complert quan en realitat l’autor únic és l’Antonio María Maya Martín. En
l’esmentat correu, el Toni Maya també demana com solucionar el problema i si es pot
resoldre aquesta incidència.

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

Data propera reunió
11/11/2013

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció

Concepte

Data

Cristina Bofarull
Eva Hernando
Jordi Jové
Toni Maya
Informe activitat
Eva Hernando

Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Cursa d’orientació
Tiquet autopista

15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/10/2013
15/09/2013
1/10/2013

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

www.fisioterapeutes.cat
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