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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 05/2016 Hora d’inici:19.30 h Data: 17/05/2016 

 

Assistents 
 Jordi Jové  Ruben Molina  Tània López   

 Toni Maya  Cristina Adillón     

 Eva Hernando  Cristina Bofarull     

 

Ordre del dia 
1. Cursa Reus- Prades- Reus. 
2. Reunió amb el Patronat d’Esports de Tarragona. 
3. Formació. 
4. Coordinació i sotscoordinació STT. 
5. Precs i preguntes 

 

1. Cursa Reus- Prades- Reus 
La “Caminada Reus-Prades-Reus”  es farà el diumenge 5 de juny de 2016 i la responsable serà 
la Tània López Hernández. 
Els membres de la STT que hi aniran són: 
Tot el dia: Tània López 
Matí: Jordi Jové i Ramón Margalef 
Tarda: Cristina Adillón, Cristina Bofarull i Rubén Molina 
Després de rebre 13 CV, 4 fisioterapeutes oferiran els seus serveis en horari de 11.00 h a 16.00 
h i 6 de 16.00 h a 21.00 h. Estaran acompanyats de 2 estudiants de Fisioteràpia, un a cada torn. 
La participació d’estudiants és tan baixa perquè són dates d’examen. La Cristina Adillón 
contacta amb la Facultat de Tortosa per difondre l’esdeveniment entre els seus estudiants. 
També hi assistirà, de manera voluntària, la fisioterapeuta Núria Raspall (col. 6715). 
L’arribada de la cursa i la zona on es troben els Fisioterapeutes será la plaça dels Capellans de 
Reus, prop de les piscines municipals, i l’enviament del material es farà a la pròpia organització. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 

Organització cursa Tània López Maig 2016 

   

 
2. Reunió amb el Patronat d’Esports de Tarragona  

Dijous 19 de maig a les 17.30 hores es van reunir el Ramon Margalef i el Toni Maya amb la 
senyora Roser Barberà, del Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, i responsable de 
coordinar les diferents tasques que conformen la Mitja Marató que es realitza anualment a la 
ciutat. 
L’objecte d’aquesta reunió era comunicar a la senyora Barberà que, a partir d’aquest any 2016, 
la Secció Territorial de Tarragona deixaria de col·laborar amb la Mitja Marató i amb la Cursa 
dels 10 km Ciutat de Tarragona tal i com s’havia fet fins ara, és a dir, aportant professionals i 
material per realitzar els serveis de Fisioteràpia de massatge i estiraments. El motiu és perquè 
una de les directrius de les seccions territorials del CFC, i també del CFC com a tal, és 
promoure i difondre la Fisioteràpia en diferents esdeveniments esportius, i com la STT ha 
col·laborat durant molts anys amb la Mitja Marató, ara hem de canviar d’esdeveniment esportiu i 
oferir la nostra ajuda a altres esdeveniments. Tot i això, li vam comunicar a la Sra. Barberà que 
si ella ho necessitava, la STT podria ajudar-la en la cerca de material de Fisioteràpia per a les 

curses així com en la contractació de personal fisioterapeuta, prestant ajuda logística. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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realització 

   

 

2. Formació 
El Rubén s’ha posat en contacte amb les docents del curs vestibular i encara no hi ha resposta. 
Valorem altres opcions per si aquesta, al final, no surt: Pensem en Fisioteràpia en cardiologia 
amb Àngels Cebrià, amb qui ja ens hi vam posar en contacte fa un any. Comentem el programa 
del curs perquè el Toni i el Jordi ja ho van fer, i només comentar-li a ella que no ho centri tant en 
Fisioteràpia hospitalària. Dies després de la reunió ens va arribar un correu dels docents del 
curs de vestibular dient que al final no podien fer la formació per motius personals. Així doncs, 
passem a la segona opció: Curs de cardiologia amb l’Àngels Cebrià.  
 
Possibles temes de les trobades: incontinència urinària (octubre-novembre), PCI, Fisioteràpia en 
oncologia. Preguntar a la Sònia Monterde com fer ús de l’Aula Magna els matins de dissabte per 
repetir l’esdeveniment de la reunió anual. Proposem organitzar un dinar per les trobades.   

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contacte amb Sònia Monterde. Eva Hernando Maig-juny 2016 

Contacte amb Àngels Cebrià. Rubèn Molina Maig-juny 2016 

   

 
4. Coordinació i sotscoordinació STT 

Es revisen i es voten el càrrecs de coordinació i sotscoordinació de la STT.  
Coordinadora: Eva Hernando 
Sotscoordinadora: Cristina Adillón 
 
 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

    

 

Precs i preguntes 
El Toni comenta que ha contactat amb ell un grup de fisioterapeutes assistents a l’última 
trobada multitècnica/reunió anual d’aquest any 2015 per comunicar-li que els hi agradaria que 
es parlessin dels següents temes: fisioteràpia en la mà (per tal d’ampliar el que es va dir en 
aquesta última trobada), incontinència urinària i paràlisi cerebral infantil. Els informo que en 
prendrem nota. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 

   

    

   

 

Data propera reunió 
Presencial 15-5-16. 

 
VP Coordinador/a: Eva Hernando        VP Cocoordinador/a: Cristina Adillón 

http://www.fisioterapeutes.cat/

