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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:     01/2015  Hora d’inici: 20.00 h Data: 20-1-2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador  Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Francisco Cobos  Jordi Jové 

 Ruben Darío Molina  Joan Ramon Margalef   

Convidats              
 
Ordre del dia 

1. Optimització recursos de treball SST. 
2. Formació. 
2. Esdeveniments 2015. 
4. Conveni URV. 
5. Conveni CAP Catalunya. 
6. Plotters STT. 
7. Programació reunions STT. 
8. Reunió anual. 

 
1. Optimització recursos de treball STT 
 
- Tota la comunicació entre els membres ha d'obeir a un format que es pugui completar pels 
altres membres. Quan es realitzin modificacions sobre un document s'ha de reflectir, al 
costat del nom del document, un número de versió. Emprarem el Google docs per a les 
comunicacions escrites.  
 
-Decidim crear una carpeta de Dropbox amb la documentació de la STT.   
 
- Pactem emprar el programa Skype per a les reunions virtuals. En Jordi Jové s'encarrega 
d'elaborar les instruccions d'ús.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Creació de Dropbox i incorporació de tots els 
membres. Realitzar instruccions Skype.

Jordi Jové     gener 2015 

 
 
2. Formació 
Curs de valoració i tractament de la zona lumbar d'acord amb el concepte Maitland, que es 
realitza el 28 de febrer i l'1 de març a les instal·lacions de la URV. De la STT hi assistiran: 
Rubén, Ramón, Toni i Eva . Responsable del curs: Toni Maya. 
 
 A l'abril hi ha un curs no gratuït, motiu pel qual cal establir un conveni marc amb la URV 
per a aquestes activitats.  
 
La formació de Maitland que es realitza al febrer/març,correspon a una formació gratuïta 
que ja estava  programada i pressupostada. Consultar amb la Junta de Govern si podem 
realitzar una altra formació gratuïta a finals d’aquest any.  
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització
Contacte Iris Mirallles per establir nou conveni 
formació. 

  Eva 
Hernando   

   gener 2015   

Contacte Ramon Aiguadé consulta curs gratuït 
2015. 

  Eva 
Hernando 

gener 2015 

   
 
3. Esdeveniments  2015 
a) Mitja Marató de Tarragona - anual 
 
A la propera reunió presencial s'establiran les línies de treball per a aquest esdeveniment 
de cares al proper any. Programarem una reunió amb la Roser Barberà, del Patronat 
d'Esports de Tarragona, per plantejar-li nova metodologia de treball (estiraments passius, 
mobilització i exercicis de recuperació activa). Aprofitant el correu electrònic d’agraïment 
que ens envien després de cada esdeveniment, li proposarem d'organitzar la reunió.  
 
b) La Secció Territorial de TRG es planteja d'organitzar algun altre tipus d'esdeveniment de 
cares al proper any, encara per determinar. Pluja d'idees per al 2015:  
  
- Una jornada solidària. Organitzar tallers/servei de Fisioteràpia als centres cívics de Reus. 
Consultar viabilitat amb la Junta de Govern.   
- Parc geriàtrics dels municipis. 
- Activitat del tipus "Anem a caminar". 
- Activitat lúdicosportiva per a fisioterapeutes. 
- Apropar les activitats a les Terres de l'Ebre. 
 
Fer servir les idees que es descartin per proposar nous esdeveniments per a l'any en curs o 
propers. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
     Consultar amb la Junta de Govern si la 
jornada solidària seria viable. 

 Eva 
Hernando     

     2 febrer 2015

 
4. Conveni URV 
El conveni està signat pel CFC i el rectorat de la URV.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
                  

 
5. Conveni CAP Catalunya 
El Jordi Jové ha enviat un correu a la Sra. Cori Fargas per tal de poder renegociar el 
conveni. La trucarà per telèfon.    
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
                  

 
6. Plotters STT 
 La idea és fer dos plotters per a cada secció, un de genèric  i un de la província.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Comunicar a Roser.  Eva Hernando     gener 2015  
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7. Agenda de reunions      
Pactem realitzar les reunions presencials i en línia de forma alterna.  
 
La reunió presencial els dimecres de la segona setmana de cada mes a les 19.30 h.  
 
Les reunions en línia es duran a terme els dijous de la segona setmana de cada mes a les 
20.15 h.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
                  

 
8.  Reunió anual     
Consultar disponibilitat de la sala per al 21/ 28 març. 
 
Possibilitat de realitzar jornada multitècnica de dolor d'espatlla.  
 
Possibles ponents: 
- La Cristina Bofarull parlarà amb el Xavi Vericat.  
- Possibilitat d'exposició oral de models experimentals de SDM per part d'en Joan Ramon 
Margalef.  
- La Kati Bonet per parlar d’acupuntura aplicada a l'aparell locomotor. 
- L'Iris Miralles sobre biomecànica de l'espatlla. 
- El Carlos Tremps: espatlla i tennis.       
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Contactar ponents.  Cristina, Eva      gener 2015   

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 


