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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta:

08/2016

Hora d’inici: 19.30 h

Data: 19-07-2016

Assistents:
Coordinador

☒ Eva Hernando

☒ Rubèn Darío Molina
Convidats

Sotscoordinador

☒ Cristina Adillón

☒ Tània Lopez

☐

☐

Ordre del dia

1. Revisió de les bases de la Secció Territorial de Tarragona.
2. Proposta de calendari de Formació per a l'últim trimestre de 2016 i 2017.
3. Reassignació de tasques per als membres de la STT.
4. Noves propostes.
5. Precs i preguntes.
Revisió de les bases de la Secció Territorial de Tarragona
En els darrers mesos s'ha produït una renovació dels membres de la Secció Territorial de
Tarragona. Actualment està formada per 4 integrants, 2 de les quals són de recent
incorporació. Aprofitant el benentès, es repassen algunes de les bases, ja aprovades, de la
Secció:
1.

1. S'estableixen el nombre d'activitats que, com a mínim, s'han d'organitzar anualment:
1.1. 1 Reunió anual acompanyada d’1 seminari tècnic.
1.2. 1 Curs de formació bonificada.
1.3. Col·laboració en 2 esdeveniments esportius/solidaris de la província.
2. Es repassen els noms dels principals contactes que es troben a la seu del Col·legi de
Fisioterapeutes de Catalunya i les tasques que realitzen cada un dels companys.
3. Es remarca el procediment per a l'acreditació d'un curs de formació, s’ha de demanar 2
mesos abans, sinó, no s’acredita a temps. El tràmit ho fan des del Col·legi.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Elaboració d'una plantilla de contactes.

Tània López Hernández

Data realització

25-07-2016

Proposta de calendari de Formació per a l'últim trimestre de 2016 i 2017.
Per a l'últim trimestre del 2016 hi ha dos cursos de formació programats:
- 8 i 9 d’octubre de 2016 al CAP Catalunya (Pl. Castellers, s/n, 43002 Tarragona):
curs bonificat de les afeccions neuromusculosquelètiques amb més prevalença de
l’extremitat inferior. Docent: Rafel Donat Roca
2.

www.fisioterapeutes.cat
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-

19 i 20 de novembre del 2016 al CAP Catalunya (Pl. Castellers, s/n, 43002
Tarragona): curs sobre Bases de la Fisioteràpia a la unitat de cures intensives (UCI)
i ventilació mecànica. Docent: Daniel Martí i Marta Sabaté. Preu: 225€

La proposta de formació per a l'any 2017 que arriba des de la seu central del Col·legi de
Fisioterapeutes, estableix que a la nostra província es realitzaran cursos de:
- Curs de Dolor crònic
- Curs de Fisioteràpia respiratòria en adults i geriatria
- Seminari Tècnic d’estabilització cervical
- Seminari Tècnic 4M
Les dades de la formació del 2017 estan pendent de programar-se des de la seu del
Col·legi.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Elaboració calendari de formació STT.

Cristina Adillón

Data realització

25-07-2016

Reassignació de tasques pels membres de la Secció
S'estableixen les tasques que ha de realitzar la Secció i qui serà el cap de cadascuna
d'elles. (COMPLETAR PER TOTS):
- Coordinació general: Eva Hernando
- Organització d'esdeveniments: Tània López Hernández
- Formació: Cristina Adillón
- Xarxes socials (Facebook i Twitter): Cristina Adillón
- Comunicació: Rubèn Dario Molina
3.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

4.
Noves propostes
De la discussió sobre el funcionament de la Secció sorgeixen noves propostes:
1. Posar-se en contacte amb el Grup d'Interès de Fisioterapeutes de les Terres de l'Ebre
per conèixer les seves iniciatives, compartir informació i col·laborar amb ells.
2. Redacció del projecte, que es realitzaria a un any vista, "Fisioteràpia a les ràdios". Es
tractaria d'escollir 3-4 temes d'interès general per a la població que es poguessin debatre a
les ràdios per donar a conèixer el paper de la Fisioteràpia.
3. També es planteja el fet de redactar "articles" per publicar a El Dit.
4. Per últim, es destaca la importància de mostrar-nos més presents a les xarxes socials
de Facebook i Twitter de la STT, utilitzar-les per fer difusió de notícies i esdeveniments de
www.fisioterapeutes.cat
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la Secció Territorial de Tarragona, altres seccions territorials, Col·legi de Fisioterapeutes,
grups d’interès, comissions, entre d’altres.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Publicar notícies a les xarxes socials.
Cristina Adillón
25-07-2016
Elaboració projecte ràdio i articles.
tots
Últim trimestre
Contacte Grup d’Interès Terres de l’Ebre
Tània
set 2016
Data propera reunió

Presencial 14-9-16
Coordinadora
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón

www.fisioterapeutes.cat

