
RE 5.5/01-05 
02/12/08 Versió 0 ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 
Núm. d’acta: 03/2014 Hora d’inici: 20.30 h Data: 22/03/2014 

 
Assistents 

 Jordi Jové  Montse Inglés     
 Toni Maya  Fran Cobos     
 Eva Hernando  Cristina Bofarull     

 
Ordre del dia 
1. Reunió  anual. 
2. Formació de Maitland. 
3. Reunió a la URV. 
4. Esdeveniments esportius 2014. 

 
1. Reunió anual 2014 
La reunió anual es realitzarà el dissabte 12 d’abril a Casa del Mar de Tarragona, amb el format 
de l’any anterior: reunió anual+ jornada pràctica+ esmorzar 
 
9.30 h Reunió anual 
 
9.45 h Abordatge multitècnic: Bruxisme 
 
         Introducció teòrica Fisioteràpia i bruxisme: Toni Maya 
 
         Bruxisme des de punt de vista odontologia: Dr. Diego Sanchez 
 
11 h. Pausa per esmorzar 
 
         Bruxisme i osteopatia: Fran Cobos  
 
         Bruxisme i Fisioteràpia: Nuria Raspall 
 
Contactar amb la Carme Casajuana per fer difusió entre els alumnes de 4t de Fisioteràpia.   
 
La Cristina Bofarull s’encarrega de demanar els pressupostos de l’esmorzar. En principi per a 30 
persones, a confirmar la setmana de l’esdeveniment. Després contactar amb la Roser i envia’ls-
hi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contacte Carme Casajuana Eva Març 2014 
Pressupostos esmorzar i enviament a la Roser Cristina Març 2014 

 
2. Formació 
MAITLAND 
El professor proposa 28-29 de juny amb el tema: Introducció concepte Mailtand i tractament 
lumbar. 
Des de la Secció pensem que millor posposar-lo per a la segona quinzena d’octubre amb 
l’objectiu de tenir una formació a cada semestre de l’any. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
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Programació curs Maitland Cristina Bofarulll Març 2014 
 
3. Reunió Secció a la URV 
La reunió d’abril es realitzarà a l’aula 0201 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al 
carrer Sant Llorenç, el dimecres dia 2 a les 18.00 h. La Carme Casajuana ens ha reservat l’aula. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   

 
4. Esdeveniments esportius 2014 
Participarem a la Mitja Marató de Tarragona al novembre. L’encarregat de l’organització de la 
cursa és en Toni Maya, que ja va quedar amb la delegada del Patronat d’Esports de Tarragona 
que es posarien en contacte al setembre.  
 
Depenent del pressupost podríem valorar un altre esdeveniment esportiu al territori com la 
Cursa catalana de curses d’orientació del Club Montsant. L’Eva Hernando contactarà amb ells 
per conèixer les dates. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Contacte Patronat Municipal Esports TRG Toni Maya Setembre 

2014 
 Contacte Club Montsant Eva Hernando Abril 2014 
   

 
Precs i preguntes 
Fem aquesta reunió en els transcurs d’un curs organitzat per la Secció de Tarragona de 
mobilització del sistema nerviós. Tenim dues coses a assenyalar:   
 

1. Han faltat tres persones al curs, dues sense avisar i una que ha trucat a l’inici. Pensem 
que hi hauria d’haver una penalització per a aquestes persones. També comentem que 
si en lloc de ser gratuït, el fos representatiu (30-50 euros) no hi faltaria ningú.  

2. Gairebé tots els assistents al curs són de fora del territori. Pensem que, per a futurs 
cursos, hauríem de valorar d’oferir les places als fisioterapeutes del territori 
preferentment, i les vacants que quedin, obrir-les a la resta.  

 
Possibilitat de seu: el president de l’Associació de Tècnics Farmacèutics es posa en contacte 
amb la Cristina Bofarull per oferir-nos la possibilitat de llogar-nos el local que tenen en propietat 
al carrer Prat de la Riba. Valorem com és l’esmentat local per si el necessitéssim en un futur. 

 
Lectura i aprovació de l’acta 

 
 
Data propera reunió 

2 d’abril, a les 18 hores a la URV. 
 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Cristina Bofarull despeses   
Eva Hernando despeses   
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Jordi Jové despeses   
Toni Maya despeses   
Fran Cobos despeses   

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


