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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d'acta:

Hora d'inici: 20.00 h

Data: 16-6-2014

Assistents
x Jordi Jové
x Toni Maya
x Eva Hernando

Montse Inglés
x Fran Cobos
x Cristina Bofarull

X Joan Ramon Margalef
Ruben Molina

Ordre del dia
1.
2.
3.

Presentació nous membres de la Secció Territorial de Tarragona.
Reunió trimestral juny 2014.
Formació

1. Presentació nous membres de la Secció Territorial de Tarragona
S’han incorporat dos nous membres a la Secció Territorial de Tarragona: Ruben Molina Puig, col·legiat
5417, i Joan Ramon Margalef col·legiat 9889.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data
realització

2. Reunió trimestral juny 2014
L’Eva Hernando acudirà, com a representant de la Secció Territorial de Tarragona el proper dimecres
18 de juny de 2014, a la reunió trimestral. L’ordre del dia de la reunió:
1- Aprovació de l'acta de la darrera reunió.
2 - Aspectes pràctics de la gestió de seccions (canvis en procediments i formularis, comunicacions
amb el CFC).
3 - Gestió dels esdeveniments esportius.
4 - Tancament del procés per cobrir vacants a les seccions.
5 - Valoració de les reunions anuals de Lleida i Tarragona.
Dissabte 12 d'abril: reunió anual de la Secció Territorial de Tarragona per als col·legiats de la província
i una conferència sobre l’abordatge multitècnic sobre la patologia del bruxisme.
Hi van assistir unes 35 persones, entre estudiants i fisioterapeutes de diferents generacions.
La reunió anual va durar menys de 15 minuts, i a banda de l’exposició per part dels membres de la
Secció de Tarragona del CFC, el col·legiats van poder exposar les seves opinions i fer les preguntes
que van considerar necessàries.
Un cop finalitzada la reunió anual, va començar la segona jornada multitècnica, centrada en el
bruxisme, i composta per una part teòrica i una abordatge multitècnic quant al tractament, consistent
en els punts de vista d’un odontòleg, un osteòpata i una fisioterapeuta. Va ser una activitat en la qual
www.fisioterapeutes.cat
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els assistents van observar les exposicions i van poder preguntar tots els dubtes que tenien, creant un
gran ambient de debat i d’intercanvi d’idees. El comentari general, en acabar la jornada multitècnica,
va ser de gran satisfacció.
Des de la Secció Territorial de Tarragona ens agradaria fer constància de l’encert d’aquesta fórmula de
combinar la reunió anual i fer una jornada multitècnica, atès que el nombre d’assistents és molt elevat i
el grau de satisfacció general és molt satisfactori, motius pels quals continuarem apostant per aquesta
fórmula.
6 – Previsió d’activitats per al 2n semestre
a) Cursa orientació Club Montsant Tarragona:
Membre Secció Territorial de Tarragona que hi participaran: Joan Ramon, Cristina, Jordi, Fran
El dia és el 13 de setembre pel matí a la zona del Pont del Diable. El centre de competició estarà entre
St. Pere i St. Pau, Sant Salvador o Pallaresos.
Com a fisioterapeutes, per donar suport a l’esdeveniment esportiu, estimem que 2-3.
A més, com que aquest any el club celebra el seu 25è aniversari, ha organitzat una cursa urbana a
Tarragona en la qual ens conviden a participar.
b) Mitja Marató de Tarragona: el Toni Maya contactarà al setembre amb el Patronat d’Esports de
Tarragona per a l’organització de l’esdeveniment.
7 – DiFT 2014: 11 d’octubre a Girona.
8 - Formació 2015

Formació que ens interessa per al 2015:
ATM
Rehabilitació cardíaca
Complex articular de l’espatlla (Xavier Vericat)
Posturologia
Seminaris tècnics que ens interessen: reprogramació abdominal (o millor un curs sencer)
9 - Precs i preguntes
10- Propera reunió. Via Skype, 10 de setembre de 2014.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Contacte amb Sebastian Club Montsant

Eva Hernando

3. Formació

www.fisioterapeutes.cat

Data
realització
Juny 2014
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Curs de Maitland: les dates proposades pel professor coincideixen amb el curs de SDM. Li
hem demanat noves dates.
Finalment proposa el divendres 28 i el dissabte 29 de novembre, 8h cada dia. Esperem que el
conveni amb la universitat tiri endavant per tal que no hi hagi problemes per fer 8 hores en
divendres.

Formació que ens interessa per al 2015:
ATM
Rehabilitació cardíaca
Complex articular de l’espatlla (Xavier Vericat)
Posturologia
Seminaris tècnics que ens interessen: reprogramació abdominal (o millor un curs sencer)

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data
realització

Precs i preguntes

Lectura i aprovació de l'acta

Data propera reunió
16 de juny 2014

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció
Cristina Bofarull
Eva Hernando
Jordi Jové
Toni Maya
Fran Cobos
Eva Hernando

VP Coordinador/a: Eva Hernando

Concepte
despeses
despeses
despeses
despeses
despeses
Acte representació

Data

VP Cocoordinador/a: Toni Maya

www.fisioterapeutes.cat

Import

