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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA  
Núm. d'acta:  Hora d'inici: 20.00 h Data: 19-5-2014  

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

 
Ordre del dia  
1. Resum  reunió   anual. 
2. Segona trobada 2014: proposta de temes. 
3. Formació 
4. Planificació d’esdeveniments esportius 2014. 

 
1. Resum  reunió  anual  
El dissabte 12 d'abril va tenir lloc, a la Casa del Mar de la ciutat de Tarragona un acte doble: la 
reunió anual de la Secció de Tarragona per als col·legiats de la província i una xerrada de 
Fisioteràpia consistent en un abordatge multitècnic sobre la patologia del bruxisme. 
L'acte va començar a les 9.30 hores, quan el Toni Maya, membre de la Secció de Tarragona, 
va presentar l'acte a tots els assistents congregats a la sala, i els hi va explicar que primer es 
faria la reunió anual i després la jornada de Fisioteràpia, donant-los les gràcies per la seva 
presència, i agraint també, a la Montse Inglés, l'assistència a l'acte com a representant de la 
Junta de Govern del CFC a la Secció de Tarragona; presentant també, als assistents, 
cadascun dels membres de la Secció, i excusant a la companya Eva Hernando, qui no va 
poder assistir-hi per motius personals. 
A partir d'aquí es va iniciar la reunió anual de la Secció de Tarragona, començant per la 
Cristina Bofarull, que va fer un resum de totes les activitats i cursos de formació que es van 
realitzar a la província de Tarragona per als col·legiats durant l'any 2013, destacant el fet que 
uns quants cursos es van haver d'anul·lar per falta d'inscrits; també va presentar les activitats i 
cursos de formació que estan previstos per fer durant aquest any 2014; i per últim va 
comentar que en cursos gratuïts que es feien a la província de Tarragona no hi havia inscrits 
col·legiats tarragonins, argumentant una col·legiada que ella mateixa es va intentar inscriure 
en algun curs gratuït un parell d'hores després d'obrir-se el període d'inscripció i les places ja 
estaven exhaurides, explicant aleshores la Cristina que aquesta queixa s'havia fet arribar al 
Col·legi per tal que quan s'obrís el període d'inscripció per als cursos que s'oferien a la 
província de Tarragona, les primeres places estiguessin destinades als col·legiats de la 
província. Seguidament el Jordi Jové va començar la segona part de la reunió anual, 
desglossant el pressupost de la Secció durant l'any 2013, fent incidència en el fet que la part 
del pressupost destinada a la formació no es va gastar, com a conseqüència de no haver-se 
realitzat els cursos previstos per la falta d'inscripcions. I com no hi va haver cap pregunta ni 
comentari, es va fer el tancament de la reunió, a càrrec de la Montse Inglés, vicedegana i 
representant de la Junta de Govern del CFC a la província de Tarragona, que va donar les 
gràcies en nom de la Junta a tots els presents per la seva assistència, i en especial a tres 
col·legiats veterans que s'havien desplaçat expressament des de Barcelona per acudir a la 
nostra jornada, fent incidència, la senyora Inglés, en el fet que en aquest dia s'havien reunit 
diverses generacions de fisioterapeutes per acudir a un acte organitzat a Tarragona.  
Un cop finalitzada la reunió, el Toni Maya va donar pas a la II Jornada Multitècnica, recordant 
que era una iniciativa que va voler iniciar la Secció de Tarragona aprofitant el dia de la reunió 
anual, i que pretenia ser un intercanvi de coneixements entre fisioterapeutes, sobre diferents 
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tècniques de Fisioteràpia per tractar una patologia en concret, motiu pel qual demanava la 
col·laboració dels diferents col·legiats que volguessin col·laborar en aquesta iniciativa i que 
fossin experts en alguna matèria amb la qual es pogués tractar la patologia que es presentés 
a la jornada multitècnica, recordant que, per posar-se en contacte amb nosaltres, podien 
utilitzar l'adreça electrònica o el Facebook de la Secció.  
Acte seguit, el Toni Maya va iniciar la jornada multitècnica, dedicada aquest any al bruxisme, 
començant per una introducció teòrica, que incloïa definició, tipus, incidència, causes...creant 
una línia de debat entre ell i els assistents, que aturaven l'exposició del Toni Maya per fer 
comentaris, preguntes... En acabar aquesta part teòrica, va presentar els tres professionals 
que parlarien de tres punts de vista diferents del bruxisme: el senyor Diego Sánchez, el 
senyor Fran Cobos i la senyora Núria Raspall. El senyor Sánchez, odontòleg, va apropar el 
bruxisme des del punt de vista de l'odontologia, explicant les causes mecàniques del bruxisme 
i com havia evolucionat al llarg de la història l'explicació del mecanisme lesional, així com el 
tractament. A continuació, el senyor Cobos, fisioterapeuta i osteòpata, va apropar-nos el 
bruxisme des de l'osteopatia, fent una breu introducció teòrica i fent una demostració pràctica 
d'una valoració corporal en un pacient bruxista, així com també diferents tècniques de 
tractament osteopàtic. I per finalitzar, la senyora Raspall, fisioterapeuta, va parlar-nos de la 
síndrome miofascial en el bruxisme, fent una exposició teòrica de tots els músculs que es 
veien afectats amb PG en un pacient bruxista, i mostrant-nos tècniques de tractament des 
d'aquest punt de vista; a més de presentar-nos la tècnica dels "ganxos" en aquesta patologia. 
Cadascuna de les 3 exposicions va ser d'una gran qualitat, i en tot moment es va crear un 
clima de diàleg entre els fisioterapeutes assistents i els tres ponents, atès que es preguntaven 
dubtes, es comentaven detalls, s’intercanviaven experiències i coneixements, no tenint cap 
problema, cap dels tres professionals, a ser interromputs quan els assistents tenien alguna 
cosa a comentar.   
La durada total de l'acte, incloent-hi reunió, jornada multitècnica i un descans per a un petit 
refrigeri, va ser de 3 hores, sent les 13 hores del migdia el punt en què l'acte va finalitzar, 
moment en el qual tots els congregats a la sala van declarar l'encert de la proposta i l'interès
dels temes tractats, així com la qualitat dels docents. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data 

realització 
   
   
   

 
2. Segona tro bada 2014: prop osta de tem es 

L’Eva Hernando proposa fer una segona trobada sobre la salut de la dona. 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data 

realització 
   
   
   

 
3. Formació  
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Curs de Maitland: les dates proposades pel professor coincideixen amb el Curs de SDM. Li 
dem demanat noves dates.  
Finalment proposa el divendres 28 i el dissabte 29 de novembre, 8 hores cada dia. Esperem 
que el conveni amb la universitat es porti endavant perquè no hi hagi problemes amb realitzar 
8 hores en divendres.  
 
Formació que ens interessa per al 2015 : 
ATM 
Rehabilitació cardíaca 
Complex articular de l’espatlla (Xavier Vericat) 
Posturologia 
Seminaris tècnica que ens interessen: reprogramació abdominal (o millor un curs sencer). 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data 

realització 
   
    
   

 
4. Planificació  d’esdeveniments esportius  2014 

Mitja Marató: Ens hem de posar nosaltres en contacte amb el Patronat per tal de planificar els 
fisioterapeutes necessaris i veure si podem portar estudiants. 
 
Cursa d’Orientació Club Montsant de Tarragona: 
Aquest any organitzen el Campionat de Catalunya de BTT -o a la zona del Pont del Diable, el 
centre de competició estarà entre St. Pere i St. Pau, Sant Salvador o Pallaresos-. 
 
El dia es el 13 de setembre al matí, el volum de gent és menor que el de la cursa de l’any 
passat.  
 
Aquest any el club fa 25 anys i estan preparant activitats, entre elles, aquell mateix dia per la 
tarda/nit, organitzem una cursa al casc antic de Tarragona. Ens conviden a participar-hi.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data 

realització 
Posar-se en contacte amb la Roser Barberà, del Patronat 
d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona. 

Toni Maya Setembre 

    
   

 
5. 
 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data 

realització 
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Precs i preguntes  
 

 
Lectura i aprovació de l'acta  

 
 

Data propera reunió  
16 de juny 20.15  

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Cristina Bofarull despeses   
Eva Hernando despeses   
Jordi Jové despeses   
Toni Maya despeses   
Fran Cobos despeses   
Eva Hernando Acte de representació   

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


