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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta:

09/2015

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 23-10-2015

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. Mitja Marató TRG.
3. Demostració material electroteràpia.

1. I Jornada Solidària STT 2015
El planing dels tallers de la Jornada i dels Fisioterapeutes que faran teràpia està
gairebé complet. Un cop concretat, es demanarà confirmació a tots els assistents i
s’enviarà la informació al centre cívic per gestionar la cita prèvia. Idealment, això cal
que s’iniciï un mes abans de la data, cap al 12 de novembre.
La sala de triatge estarà activa sempre i quan tinguem prou fisioterapeutes per portarho a terme. De totes maneres, la Cristina elabora una historia clínica resumida per tal
que sigui firmada pel fisioterapeuta i entregada al pacient després de la consulta.
Es demana als fisioterapeutes que organitzen un taller que facin un breu resum del
contingut (4-5 línies) i delimitin el nombre de participants i si necessiten algun tipus de
material.
Definim el nom per al cartell. L’Eva Hernando preguntarà al CFC el dilluns si ens ho
poden fer ells, sinó buscarà una altra alternativa.
Demanat el pressupost per realitzar un taller de cuina per a nens. A l’espera de
resposta valorem també el pressupost d’animadores. El dilluns, a la reunió de Junta,
l’Eva Hernando traslladarà tota aquesta informació perquè ens facin un pressupost
aproximat per a l’organització de la Jornada.
Els membres de la Secció presents a la reunió decideixen per unanimitat que els
diners que es recaptin es destinin a un projecte solidari o a una ONG local. L’Eva
Hernando comenta de destinar-ho a menjadors socials.
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Demanar pressupost cafè/dinar/berenar a la mateixa empresa de la reunió anual
Llista inicial de material:
1. Urna tancada per als diners
2. 4 lliteres
3. 4 rotlles paper llitera
4. Talles d’un sol ús per tapar al pacient/bates de parafina
5. 8 rotlles de kinesiotape
6. Agulles punció seca, alcohol, cotó
7. 4 ampollers d’sterilium
8. 2 caixes de guants (diferents mides)
9. 4 caixes de kleenex
10. Oli d’ametlles dolces
11. 2 tisores
12. 1 contenidor per a agulles
13. Plotters Col·legi
14. 4 rotlles de tape de 3.8 cm
15. 4 rotlles de tape 5 cm.
16. 2 rotlles de pretape
17. 4 rotlles paper per a mans
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Contacte directora Centre Cívic

Responsable

Eva
Hernando

Data
realització

Octubre

2. Mitja Marató TRG

Dimarts 6 d'octubre a les 11.30 hores va tenir lloc, a les oficines del Patronat d'Esports
de l'Ajuntament de Tarragona, situades al poliesportiu de Riu Clar, una reunió
organitzativa entre la senyora Roser Barberà, del Patronat d'Esports de l'Ajuntament
de Tarragona, la seva secretària i els membres de la Secció de Tarragona del CFC,
Rubèn Molina i Toni Maya.
Temes que es van tractar:
1- Repassar el procediment organitzatiu: tot el que s’havia de fer. Enguany també
es faran dues curses: mitja marató i cursa dels 10 km.
2- Proposar a la senyora Barberà el fet de potenciar el tema dels estiraments
actius, dintre o fora de l’aigua, com a tècnica que oferirem des de la Secció,
sense deixar de banda la massoteràpia.
3- Repassar la llista de material; i quina part de material aportava el CFC i quina
part el Patronat d’Esports.
4- Tema de personal: es va acordar que a més a més dels fisioterapeutes
responsables de la Secció que hi anessin, també es necessitarien 6
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fisioterapeutes contractats i 15 alumnes. Els alumnes serien contactats entre els
estudiants que van haver de ser rebutjats l’any passat per excés de gent.
Acords per fer:
1- Preguntar al CFC si poden enviar el material uns dies abans del dia de la
Mitja Marató, i no el dia d’abans com s’ha fet fins ara.
2- Realitzar carta per als corredors que s’inscriguin a la cursa on se’ls
explicarà que, com a serveis, se’ls oferirà el massatge i també els
estiraments, incidint en la importància dels estiraments. Aquesta carta serà
enviada a través del Patronat a les adreces electròniques dels inscrits.
3- Es faran cartells a ordinador, indicant on s’ofereixen els serveis de
Fisioteràpia.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data
realització

Enviar formulari al Jose del CFC
Realitzar carta

Toni Maya

Octubre/novembre

3. Demostració material electroteràpia

Ens va arribar per correu electrònic una proposta per realitzar una demostració d’un
equip d’electroteràpia per al Col·legi. Es deriva la persona que ha contactat amb
nosaltres a la seu central del Col·legi. Es decideix que el tema no és d’interès general
per als col·legiats de la Secció Territorial.
Tasques a realitzar. Comunicar la decisió de la Secció al remitent del correu
Responsable
Data
Descripció de la tasca
realització
Rubèn
Molina
Respondre correu electrònic.
24/10/2015

Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinador
Antonio Maya
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