QT04D04
ACTA DE REUNIÓ

05-06-12

Versió 01

Pàgina 1 de 4

SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 08/2015

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 30-9-2015

Assistents:
Coordinador

Eva Hernando

Sotscoordinador

Cristina Bofarull

Francisco Cobos

Rubèn Darío Molina

Joan Ramon Margalef

Antonio Maya
Jordi Jové

Convidats
Ordre del dia

1. I Jornada solidària STT 2015.
2. Formació.
3. Resum de la reunió trimestral de seccions territorials.
4. Mitja Marató TRG.
5. Col·laboració cursa BTT a Santa Coloma de Queralt per al setembre de 2016.
6. Curs danys corporals.

1. I Jornada solidària STT 2015
El 29 de setembre, l’Eva Hernando es reuneix amb la Roser Trillas, directora del centre
cívic del Carme per veure les instal·lacions.
L’Eva Hernando realitza una breu exposició sobre la celebració dels 25 anys del CFC i
l’objectiu de la I Jornada de Fisioteràpia Solidària 2015.
El centre cívic del Carme està ubicat a la plaça de la Patacada 10, a Reus. Es va inaugurar
al 2011. Consta de 1.100m2 que permeten ubicar aules de formació, aules polivalents, sala
d’exercici físic, aula de cuina i restauració, aula de noves tecnologies i despatxos per a
entitats.
La Sra. Roser Trillas ens ensenya totes les instal·lacions que podem utilitzar i ens informa
que l’Ajuntament posarà una persona de seguretat. Es prenen imatges per poder
presentar l’espai a la resta de membres de la Secció Territorial.
Dins dels espais utilitzables disposarem:
• Ampli vestíbul on es poden col·locar dues taules independents com a punts
informatius i plotters.
• Sala de reunió/recepció i presa dades pacients.
• 4 sales de tractament.
• 1 espai polivalent molt gran per a grups que es pot dividir en dos d’independents.
• 1 sala-gimnàs amb vestidors.
• Una sala-cuina per esmorzar.
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Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Preparar dossier i planificació agenda

Eva
Hernando

Data realització

octubre

2. Formació

Cursos previstos per a la Secció al 2016:
•

Lesions NME més freqüents de l’EI: la Roser proposa dues dates. Un cop
havent votat preferim l’octubre

•

ST Apràxia

•

ST Raonament Clínic

•

Fisioteràpia Respiratòria UCI i VM

•

Curs gratuït: reprendrem la recerca de docents per organitzar un curs de
Fisioteràpia visceral o Fisioteràpia vestibular

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Buscar docents curs gratuït

tots

Data realització
Últim trimestre 2015

3. Resum de la reunió trimestral de seccions territorials

1. DIFT/SOPAR/JNE
Estem convidats a tot. Cal reservar plaça, fer-ho ràpid perquè aquest any, en ser
gratuït s’acabaran d’hora. La JNM és el dia 27 de novembre i el DIFT (només matí)
el 28 a l’Arc de Triomf.
Premi June Nystrom: Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia i Fisiosmundi.
Hi ha tres cursos postjornada: cefalees (ple), dolor cervicobraquial (queden places),
moviment funcional amb pràctica d’extremitat inferior (queden places). Ja
confirmaran una o dues places per a les seccions amb descompte del 30%.
Les inscripcions per als tallers per a la JNE s’obriran a l’octubre.
DIFT: espai de debat de 20 min per parlar els membres de la Comissió entre
nosaltres exposant què fem. Definir qui hi serà.
2. Previsió activitats 2016 TRG
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Mitja marató TRG
Reunió anual amb jornada
Valorarem si jornada solidària o esdeveniment esportiu dependent de la valoració
d’aquest any.
3. Formació 2016
Calendari enviat per la Roser.
Falten possibles seminaris tècnics sobre temes d’ortopèdia (serien 4, un per a cada
província i anirien rotant cada any pels territoris).
4. Precs i preguntes
Aprovat el document de les bases de les seccions d’acreditació de qualitat.
La pròxima reunió trimestral serà el dia de l’assemblea general el 18 o 25 de
novembre a Barcelona. Pendent de confirmació.
Tema ordinadors: ordinadors nous per a la propera reunió.
De comptabilitat recorden que cal fer les liquidacions abans de final de mes.
Nou full de liquidació de despeses perquè ha canviat l’IRPF.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

4. MITJA MARATÓ DE TGN

S’escriu una carta per enviar a la Roser Barberà, del Patronat Municipal d’Esports de
Tarragona, per convocar-la a una reunió per poder parlar de les noves directrius a seguir
en el servei ofert pels fisioterapeutes a la Mitja Marató de finals de novembre. El Rubèn
l’envia a través del correu de la Secció.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

5. Col·laboració cursa BTT a Santa Coloma de Queralt per al setembre de 2016
Ens va arribar un correu reenviat per la Roser Alfonso, on el senyor Xavier Montanyà ens
demanava col·laboració en una cursa de BTT a Santa Coloma de Queralt per al setembre
d'enguany. Tal i com li va explicar Roser i li vam corroborar nosaltres, les col·laboracions
d'aquest any estaven cobertes. S'estudiarà si s'inclou aquesta col·laboració a partir del
mes de gener de 2016. S'informa per correu electrònic al senyor Montanyà d'aquesta
decisió.
Tasques a realitzar
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Descripció de la tasca

Responsable

Enviar correu electrònic per respondre al Sr. Xavier Rubèn
Montanyà
Molina

Data realització

30/09/2015

5. Curso de danys corporals
Una col·legiada es va posar en contacte amb el Toni Maya (perquè n’és companya de
feina) per explicar-li que s’havia posat en contacte de manera privada amb un professor
fisioterapeuta que impartia un curs sobre Valoració del Dany Corporal per a
Fisioterapeutes, i que volia saber si a través del CFC es podria fer publicitat d’aquest curs
i/o oferir-lo a través de la formació del CFC. Després de parlar amb la Roser Alfonso i amb
el Toni Maya, el tema va quedar que si aquest curs s’oferís a través del CFC, seria per al
2016, sempre i quan donés temps per temes d’organització i, sinó ja seria per al 2017.
Finalment, aquesta col·legiada continuarà en contacte amb el fisioterapeuta responsable
d’aquest curs per fer-ho de manera privada, atès que els terminis que se li oferien des del
CFC no li eren convenients.
Quedaria pendent el fet que si aquesta col·legiada acaba organitzant aquest curs, ens
demanés ajuda per fer la publicitat a través del CFC i la Secció.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

7. Guió DIFT
Elaboració del guió per a l’espai de debat per ràdio. Inicia l’elaboració del guió el Toni
Maya. Quan tingui un esborrany ens el passarà per comentar-lo.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Escriure guió DIFT
Toni Maya
octubre
Aprovació de l’acta

Data propera reunió
22-10-2015

Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinador
Antonio Maya
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