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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 011/2014 Hora d’inici: 20.30 horas Data: 16-12-2014 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador  Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Francisco Cobos  Jordi Jové 

 Rubèn Darío Molina  Joan Ramon Margalef   

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. Mitja Marató Tarragona. 
2. Formació. 
3. Esdeveniments 2015. 
4. Conveni URV 
5. Convenio CAP Catalunya. 

 
 

1. Mitja Marató Tarragona 
 
El passat 30 de novembre Tarragona va celebrar la seva Mitja Marató que, per segon any, incloïa 
també la modalitat de 10 km. 
La prova comptava amb 2.500 places per a la Mitja i 1.000 per als 10 km i malgrat les dures 
condicions meteorològiques (pluja i vent) va assolir una alta participació. 
 
La Secció Territorial de Tarragona, amb la col·laboració del Col·legi, va habilitar una zona on es va 
oferir als participants el servei de Fisioteràpia. Cinc col·legiats, amb l'ajuda inestimable de 16 
estudiants de Fisioteràpia de la URV, van atendre diverses lesions i van aconsellar la resta de 
participants sobre el procés de recuperació i sobre la realització d'estiraments. 
 
De cares a l'any següent, la Secció es planteja la possibilitat d'incloure grups d'estiraments i 
recuperació aquàtica. 
 

 
2. Formació 
Els caps de setmana del 29 i 30 de novembre i del 13 i 14 de desembre va tenir lloc, al CAP 
Catalunya de la ciutat de Tarragona, el curs de 30 hores de durada d'Abordatge amb punció seca 
de la síndrome del dolor miofascial, impartit pels professors Xevi Sala, que va impartir el primer 
seminari, i Miguel Ángel Martínez, que va impartir el segon; ambdós col·laboradors dels seminaris 
Travell & Simons. 
L'estructura dels dos seminaris va ser similar: s'introduïa la part teòrica del múscul a treballar, 
després el professor mostrava pràcticament la tècnica de com tractar invasivament aquest múscul, 
per acabar els alumnes practicant entre ells sota l'atenta supervisió del professor. A més, el primer 
seminari va començar amb la part teòrica de presentació de la tècnica; i el segon seminari va 
acabar amb la part teòrica de la demostració del perquè d'aquesta tècnica. Una excel·lent 
combinació de conceptes teòrics i part pràctica. 
L'èxit del curs va ser important, tant en participació (es va fer ple amb les 20 places disponibles) 
com en l'ambient de treball que es va gaudir durant els dos caps de setmana.  
 
El Curs de Maitland ja té dates confirmades. Serà el dissabte 28 de febrer i el diumenge dia 1 de 
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març. El lloc de realització està per concretar. L'Eva Hernando ha contactat amb la Roser Alfonso i 
l'Iris Miralles per veure la possibilitat de fer un conveni amb la URV. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3. Esdeveniments  2015 
a) Mitja Marató de TRG anual 
 
En la pròxima reunió presencial s'establiran les línies de treball per a aquest esdeveniments de 
cares al proper any. Programarem una reunió amb la Roser Barberà del Patronat d'Esports de 
Tarragona. 
 
b )La Secció Territorial de TRG es planteja d'organitzar algun altre tipus d'esdeveniment de cares 
al proper any, encara per determinar. 
   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. Conveni URV 
 
Reunió al deganat de la URV amb el seu degà, Dr. Castro, la Sra. Iris Miralles, responsable dels 
estudis de Fisioteràpia, el degà del CFC, Sr. Manel Domingo, i la vocal de Junta de Govern, Sra. 
Eva Hernando.  
 
El CFC i la URV estan en procés de signar un conveni de col·laboració. L'objectiu de la reunió era 
fer una presentació entre ambdues institucions. 
 
La reunió es va iniciar amb una presentació per part del degà del CFC, dels projectes i interessos 
del CFC. El Sr. Domingo va parlar dels esdeveniments relacionats amb el 25è aniversari del CFC 
al 2015. Es van intercanviar opinions sobre els estudis de Fisioteràpia, la formació de postgrau i la 
investigació en Fisioteràpia. 
 
Va ser una trobada molt profitosa, d'interès mutu, que esperem que possibiliti l'inici de futurs 
projectes d'interès comú. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Conveni CAP Catalunya 
A causa del recent canvi de la coordinació dels CAP de la zona de Tarragona-Reus, s'ha de 
realitzar una reunió amb la nova coordinadora, la Sra. Cori Fargas, per tal de poder renegociar el 
conveni. 
  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Eva Hernando  despeses 16-12-2014       
Antonio Maya despeses 16-12-2014       
Cristina Bofarull despeses 16-12-2014       
Francisco Cobos despeses 16-12-2014       
Jordi Jové despeses 16-12-2014       
Joan Ramon Margalef despeses 16-12-2014       
Rubèn Darío Molina despeses 16-12-2014       
                  

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 


