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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 04/2016 Hora d’inici: 9.00 h  Data: 09-04-2016  

 

Assistents: 

Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Tània López   Jordi Jové 

 Rubèn Darío Molina  Joan Ramon Margalef  Cristina Adillón 

Convidats  Sonia Monterde URV        
 

Ordre del dia 
1. Cursa Reus- Prades- Reus. 
2. Formació: curs gratuït de Fisioteràpia Vestibular. 
3. Renovació membres Secció Territorial de Tarragona. 
4. Conveni URV 
5. Trobades professionals URV. 
6. Precs i preguntes. 

 

1. Cursa Reus-Prades-Reus 

La cursa és el 5 de juny de 2016. 
El Jordi Jove va enviar un correu electrònic a l’organització per preguntar si podíem disposar de 
lliteres, però encara no hem obtingut resposta. S’encarregarà de parlar amb el Jose del CFC per 
comprovar tot el llistat del material.  
Demanem contractar 12 fisioterapeutes (8 pel matí i 4 per la tarda) i demanar la col·laboració de la 
URV per aconseguir 12 estudiants. Cal mirar-ho ja perquè és època d’exàmens i potser tenim 
dificultats per aconseguir els estudiants.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte CFC i organització cursa Jordi Jové Abril 2016 

   
 

2. Formació: curs gratuït de Fisioteràpia Vestibular 

La formació gratuïta 2016: Fisioteràpia vestibular 18-19 novembre. Els professors tenen la 
documentació i estem pendents de la rectificació de la proposta formativa. S’amplia el programa. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Seguiment del procés. Rubén  Abril 2016 

   
 

3. Renovació membres ST Tarragona 
Aquesta és la primera reunió de Tània López i Cristina Adillón. Com són membres de nova 
incorporació, del procés de vacants, no cal que enviïn els documents per a la renovació de 
membres. 
 

El dia 15 d’abril acaba el termini per enviar les documents per a la renovació dels membres de la 
Secció Territorial de Tarragona. Tal i com van informar a la reunió de gener, no renovaran el Toni, la 
Cristina, el Jordi i el Ramon, tot i que es comprometen a col·laborar en els esdeveniments que 
tinguem planificats properament. 
Tasques a realitzar. Comunicar la decisió de la Secció al remetent del correu 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Conveni URV 

La Sònia Monterde assisteix com a convidada a la reunió i ens informa de l’estat del conveni URV-
CFC. 

Es va signar un conveni-marc en el qual no s’especificava res al respecte de la sessió d’espais URV 
per a la formació bonificada per als col·legiats, organitzada per la STT del CFC. En aquest conveni 
s’estableix una relació de suport i l’ús d’espais per a les reunions de la STT i esdeveniments com la 
reunió anual.  

Es va redactar una addenda al conveni, en la qual s’especificava de manera detallada tot el que feia 
referencia a la formació. Tot i que no hi ha una resposta formal al respecte, sembla ser que el 
rectorat no signarà l’addenda. La Sònia Monterde ha intentat establir vies de comunicació per 
reconduir el tema, però sembla ser que no aconseguirem signar-la.   
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   
 

5. Trobades professionals URV 
El 9 de març, la Universitat Rovira i Virgili convida el CFC a la Jornada de Sortides Professionals de 
Fisioteràpia: hi assisteix el Javier Crespo de l’Àrea de Desenvolupament i Atenció Col·legial, tres 
membres de la Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica i jo.  
Començo la xerrada  explicant què són les seccions, perquè existeixen i què és el que realitzem 
concretament a la de Tarragona (en aquell moment els vaig convidar a la reunió anual) i després en 
Javier va explicar els serveis que ofereix el Col·legi i quins requisits es necessiten per col·legiar-se. 
Al final, els membres de la Comissió  van parlar de la formació en teràpia manual. 
La sala era plena i els assistents van poder preguntar els seus dubtes en tot moment. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència a la Jornada. Cristina B 9 de març 
 

Precs i preguntes 
1- La reunió amb el Patronat d’Esports està pendent. El Toni, el Rubèn i el Ramon es comprometen 

a realitzar-la aquest mes d’abril.   
2- Es proposa explorar la utilització de l’espai de l’aula magna per reunions/trobades amb més 

freqüència.   

3- La Tània López va portar els diners recaptats a la Jornada Solidària al Banc d’Aliments i aporta el 
justificant de l’ingrés.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió Patronat d’Esports de TRG. Rubén, Toni i 

Ramon 
   Abril 2016 

 

Data propera reunió 

 Presencial maig 2016 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 
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