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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:    03/2015   Hora d’inici: 13.30 hores Data: 21-3-2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador  Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Francisco Cobos  Jordi Jové 

 Ruben Darío Molina  Joan Ramon Margalef   

Convidats              
 

Ordre del dia 
 

    1. Resum trimestral març 2015. 
2. Jornada solidària 2015. 
3. Conveni URV. 
4. Calendari activitats 2015. 
5. Resum curs de Maitland.  

 
 

1. Resum reunió trimestral març 2015
 
El 4 de març es va realitzar via Skype la reunió trimestral.  
Cada Secció comenta la reunió anual, on totes coincideixen a fer-ho el dia 21 de març: 
Girona: Conferència a càrrec d’Arturo Such sobre quadres dolorosos en la columna cervical. 
Tarragona: Conferència d’abordatge multitècnic de l’espatlla amb el Dr. Miralles, Núria 
Raspall, Xavier Vericat i Fran Cobos. 
Lleida: Conferència a càrrec d’Arnau Feixas i Dani Colell, parlant sobre abordatge i 
readaptació en lesions esportives. 
Totes les seccions aprofitaran per presentar el balanç anual de la tasca feta al 2014. 
Tarragona: comenta que a la Mitja Marató de Tarragona es va colar una persona que no era 
estudiant, malgrat que apareixia al llistat facilitat pel patronat de la universitat. L’Eva té el nom, i li 
facilitarà a la Roser per veure si és fisioterapeuta o no. A partir d’ara, la Secció verificarà els noms 
dels estudiants abans de la cursa. 
Lleida: pregunta sobre la situació del Registre de professionals sanitaris. Estem esperant que 
estigui llest el programa informàtic per tal de dur a terme la recollida de dades. 
Girona: pregunta si ja tenim el fulletó amb les recomanacions per l’actuació de Fisioteràpia 
postcursa. Es comenta que el vocal Juanjo Brau ho està preparant. 
També pregunta per la situació amb EUSES respecte de les curses, i s’informa que tal i com 
es va quedar en anteriors reunions, era EUSES qui s’havia de posar en contacte, cosa que no ha 
succeït. Queda clar que no farem el pràcticum i que a l’hora de treballar a la mateixa cursa, no ens 
farem responsables dels estudiants d’EUSES. Es proposa que en un futur, si no hi ha acord, no 
participar a les mateixes curses. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
2. Jornada solidària 2015 
Un dels nostres objectius es fer la divulgació de la nostra professió entre la gent del carrer. Volem 
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informar-los què fem com a personal sanitari que pren cura de la seva salut. Es per això que 
aquest any 2015 ens plantegem un projecte solidari que permeti aquest objectiu d’una manera 
pràctica. Els objectius de l’esdeveniment  són: 
 

‐ Recaptar diners per una ONG o un esdeveniment  solidari com La Marató. 

‐ Donar conèixer a la població tots els serveis que pot oferir la Fisioteràpia. 

Buscar fisioterapeutes de Reus i Tarragona que volguessin col·laborar en unes jornades solidàries 
on oferir els seus tractaments o coneixements a canvi de la voluntat.  
Es realitzaria a centres cívics de Reus i Tarragona. 
 
Com a Reus hi ha molta activitat als centres cívics, proposem iniciar el contacte amb la Sra. Anna 
Gonzàlez per valorar la viabilitat del projecte. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Contacte amb l’Ajuntament de Reus   Roser     març-abril 2015 
    
   

 
3. Conveni URV 
 
Iniciades les negociacions amb el deganat de la URV per tal d'establir un conveni per a la 
formació del CFC, els preus per una aula, per exemple per un curs de dos caps de 
setmana suposa un cost de 500€ aproximats per lloguer d'aula i 298.2 (+ 21% d'IVA) per 
contractar una persona de seguretat. 
 
La  proposta de la junta deganal és que hauríem de pagar el cost de la persona de 
seguretat al 100% i el 50% del preu de l'aula, a canvi d'X places per a professors de la 
URV.  
 
La Secció Territorial de Tarragona proposa realitzar una nova proposta a la URV. 
Comentem l'estat de les converses amb la Junta permanent del CFC.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Comentar informació a Junta Permanent Eva Hernando Març 2015 
Realitzar proposta a URV per iniciar tràmits conveni Eva Hernando Març-abril 2015 

 
4. Calendari activitats 2015 
Es posa en contacte amb la STT per correu electrònic el  Pau Capell, corredor 
d’ultradistància i organitzador de la UTGN – Ultra Trail Tarragona que es disputarà el 
proper 26 de setembre com a tancament de la Catalonia Ultra Cup, campionat de 
Catalunya de proves d’ultradistància per muntanya. La prova de Tarragona forma part de 
la Catalonia Ultra Cup i serà l’última prova, puntuant el doble i essent la final on tothom 
vindrà a participar. Gràcies a l’Ajuntament de Tarragona podrem fer un esdeveniment que 
es convertirà en referent d’organització ja que tindrem una immensitat de novetats en 
proves d’aquest estil.  
Nosaltres som una empresa que es diu Xalenx Sports i ens recolzem amb empreses com 
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Zynksocial per arribar al màxim públic possible. En la mateixa línia, també organitzem la 
UTBCN – Ultra Trail Barcelona amb la qual ens hem col·locat com a 3a prova més 
seguida del món (+15100 seguidors), i amb el cas de Tarragona volem aconseguir seguir 
la línia feta fins el moment. 
Tenim previst tenir una participació de 1000 – 1500 corredors en les diferents distàncies 
que tindrem, i una durada de 18 hores de prova, aproximadament. Ens agradaria tenir el 
suport del Col·legi de Fisioteràpia de Tarragona per poder oferir el vostre servei, ja que el 
públic que hi haurà és potencial per a vosaltres i local, pel que segur que podreu treure 
profit d’aquesta festa esportiva.  
Decidim que Jordi Jové parli amb ell o s’hi reuneixi per obtenir més informació i valorar a 
la propera reunió el nostre calendari d’esdeveniments durant el segon semestre del 2015.  

 
Proposta de data per al Seminari de Reprogramació Abdominal del 13 de juny de 2015.   
 
Realitzar proposta de dates a Francesc Rubí per al Curs gratuït de Fisioteràpia de 
l'abdomen. Per iniciar els tràmits es proposen: 7-8 novembre,  14-15 novembre, 12-13 
desembre. 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Contacte UTRG Jordi Març 2015    
Contacte OBUGI seminari reprogramació abd Eva Març 2015 
Contacte Francesc Rubí curs ftp abd Eva Març 2015 

 
5. Resum del curs de Maitland 
 
Resum Toni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
                  

 
Data propera reunió 

  21 de abril on line   

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 


