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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 08/2014

Hora d’inici: 21.00 h

Data: 15-09-2014

Assistents:
Coordinador

Eva Hernando

Sotscoordinador

Cristina Bofarull

Francisco Cobos

Ruben Darío Molina

Joan Ramon Margalef

Antonio Maya
Jordi Jové

Convidats
Ordre del dia
1. Mitja Marató de Tarragona.
2. Cursa del Club Montsant.
3. Formació.
4. Resunió trimestral seccions.

1. Mitja Marató de Tarragona
En Toni Maya es posa en contacte amb la senyora Roser Barberà, del Patronat d'Esports de
l'Ajuntament de Tarragona, amb l'objectiu de posar en marxa, com cada any, la
col·laboració de la Secció de Tarragona del CFC en la Mitja Marató de Tarragona. En
aquesta conversa, la senyora Barberà comunica que encara és aviat per començar a
preparar aspectes, i que prefereix esperar a l'última setmana de setembre. També explica
com s'hauria de procedir: ella es posaria en contacte amb el deganat de la URV per tal que
es fes publicitat entre els estudiants de Fisioteràpia i nosaltres ens posaríem en contacte
amb BCN per tal que es dugués a terme la contractació de fisioterapeutes i l'enviament de
material.
Quedem que ella em trucarà a partir del 24 de setembre.

2. Cursa del Club Montsant
El passat 13 de setembre, es va realitzar a Sant Salvador (Tarragona), el Campionat de
Catalunya BTT-O, en la qual hi participaven tant persones professionals com amateurs que
era la primera vegada que realitzaven una cursa d'aquestes característiques. L'orientació
amb bicicleta de muntanya és una excitant combinació entre l'orientació i la bicicleta de
muntanya: consisteix en realitzar un recorregut passant per una sèrie de controls (fites) en
l'ordre indicat assenyalats en el mapa amb el mínim de temps possible. Al combinar
aquestes dues modalitats, l'orientació i la BTT, el nombre de participants no va ser massa
elevat, tot i que van passar gairebé tots pel servei de Fisioteràpia que el CFC va posar a la
meta amb molt bona acollida per part de tots els participants i de l'organització. Agraïr la
feina realitzada a les dues fisioterapeutes que van realitzar el servei d'assistència de
Fisioterapia a la cursa.
A la tarda vam tenir el plaer de participar a la IX Cursa Ciutat de Tarragona dins els actes de
Santa Tecla. La cursa es va desenvolupar al casc antic de la ciutat i va permetre als
participants de totes les edats gaudir de la història i la màgia dels carrers. Des de la Secció
Territorial de Tarragona del Colegi de Fisioterapeutes volem agraïr la seva invitació i
col·laboració.
A la reunió de la Secció vam comentar que per a properes curses hem d'establir un mínim
de participació de gent en les curses per donar els nostres serveis en representació del
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Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

3. Formació
Al curs de Bones pçractiques en geriatria que es realitzarà el primer cap de setmana
d'octubre hi assistira, com a responsable de la Secció, el Ruben Dario.
Al Curs de punció hi assistirà com a responable el Fran Cobos.
Tasques a realitzar
Responsable
Descripció de la tasca

Data realització

4. Reunió trimestral seccions
Es realitzarà el proper 14 d'octubre a les 19.00 h per Skype. El representant de la Secció
Territorial de Taragona que es connectarà serà el Ruben Dario.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Aprovació de l’acta

Data propera reunió

ANNEX
Liquidacions despeses i representació
Nom membre Secció
Eva Hernando
Antonio Maya
Cristina Bofarull
Francisco Cobos
Jordi Jové
Joan Ramon Margalef
Ruben Darío Molina

Concepte
despeses

Data

Import

despeses
despeses
despeses
despeses
despeses

Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinador
Antonio Maya
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