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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 02/2017

Hora d’inici: 19.30 h

Data: 2-02-2017

Assistents:
☒ Eva Hernando

Coordinador

☒ Rubèn Darío Molina

Sotscoordinador

☒ Tània Lopez

☐

Convidats

☒ Cristina Adillón

☐

Ordre del dia
1. Reunió anual 2017.
2. Noves propostes projectes 2017.
3. Salut a les escoles.
4. Parlant de la teva salut.
5. Formació 2017.

6. Precs i preguntes.
1.
Reunió anual STT 2017
La reunió anual de la Secció Territorial de Tarragona tindrà lloc el proper dia 4 de març al Caixa
Fòrum de Tarragona.

TROBADA DE LA SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA:
SALUT EN LA DONA I EN EL NEN
4 març 2017
Caixa Fòrum Tarragona
09.30 h Reunió anual Secció Territorial de Tarragona
09.45 h Postpart saludable, afecció i to muscular / desenvolupament psicomotor 0-3 de

l'infant
Nuria Raspall - Maria Alegret, Sandra Salazar
10.30 h Discussió
10.35 h Dolor en la dona i en el nen
Eva Hernando, Cristina Adillón
11.15 h Discussió
11.20 h Pausa-Cafè
11.45 h Reprogramació abdominal
Blanca Solé
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12.05 h Discussió
12.10 h PNI
Irene Blasco
12.30 h Discussió
12.35 h Estratègies de treball amb/per al fisioterapeuta
David Gonzalez
13.15 h Cloenda Jornada

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Confirmar tots els ponents reunió anual.
Acabar programa.
Demanar pressupost 2016 CFC.

Responsable
Eva
Cris

Eva

Data realització
Abans 7/02
Abans 7/02
Abans 7/02

2. Propostes 2017
Pel que fa a la difusió de temes d'interès per a la població en els mitjans de comunicació, vam decidir
demanar el llistat de vídeo-consells que elabora el CFC per ampliar una notícia relacionada i aprofitar
la temàtica.
Col·laboració amb esdeveniment esportiu 2017: El passat mes de gener, ens vam posar en contacte
amb l'organització de la Ultra Trail Serra del Montsant a través del seu Facebook, atès que ha estat
impossible aconseguir-ho per un altre mitjà. Actualment sabem que han vist el missatge però no han
donat resposta, i suposem que no estan interessats en la nostra participació ja que entre els seus
patrocinadors podem trobar diversos centres de Fisioteràpia. Així doncs, es desestima la participació
de la STT a la Ultra Trail Serra del Montsant i es procedirà a la recerca i contacte de nous
esdeveniments esportius de la província.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Demanar llistat vídeo-consells CFC.
Eva
Abans 7-02
Recerca i contacte de nous esdeveniments esportius.
Tania
Febrer

2.

Salut a les escoles

És un projecte impulsat pel CFC on els candidats hauran de prestar serveis de docència en l'àmbit de
l'educació i/o en la promoció i prevenció de salut.
El Col·legi de Fisioterapeutes remunerarà cada xerrada de divulgació que es dugui a terme sempre que els
candidats formin part de la Borsa de Treball del mateix.
Aquesta activitat s'està duent a terme a Lleida, i des de la Secció Territorial de Tarragona volem fer la
proposta al CFC per fer-ho també a la província de Tarragona.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Mostrar interès pel projecte al CFC.

Responsable

Eva Hernando

Data realització

Febrer

3.
Parlant de la teva salut
Després de l’èxit obtingut a la II Jornada Solidària de Fisioteràpia, la Roser Trillas, cap dels centres
cívics de Reus, ens va transmetre que els assistents a la Jornada, que habitualment realitzen
activitats als centres cívics, li havien manifestat les ganes que tenien de trobar classes setmanals
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dirigides per fisioterapeutes (classes similars a les fetes a la Jornada, però de forma continuada).
Davant d’aquesta situació i l’interès per part de la Secció, la Roser ens explica que per fer-ho, s’ha
d’entrar en un concurs públic que s’obre anualment al setembre. En aquest concurs cada “professor
d’activitat” presenta la seva proposta i preus i, a posteriori, l’Ajuntament decideix què s’adequa millor
a les necessitats dels reusencs i reusenques. Ella mateixa explica que és difícil que l’Ajuntament
aposti per activitats dirigides per fisioterapeutes per un tema econòmic, però que seria realment
interessant realitzar xerrades/tallers cada 2-3 mesos. Afirma que segurament aquesta activitat, si es
proposa a l’Ajuntament, sí que serà acceptada ja que és formació de qualitat, amb professionals
titulats, que reporta un important benefici als ciutadans a canvi d’un cost acceptable. Per tant, es
decideix que, d’aquí a setembre, s’impulsarà el projecte. En un primer pas, que és en el que ens
trobem immersos actualment, es vol redactar el projecte per presentar a l’Ajuntament. En segon lloc,
creiem que seria útil realitzar una borsa de treball des del CFC similar a la del projecte de Salut a les
escoles i, per últim, portar-ho a terme per fer extensiva la Fisioteràpia als ciutadans i involucrar més
els fisioterapeutes de la província en la Secció.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Redacció del projecte.

Responsable

Tània

Data realització

Febrer i març

4.
Formació 2017
Des del CFC demanen que membres de la Secció realitzin la següent formació:
- ST estabilització cervical: hi assistiran la Cris, la Tània i el Rubèn
- Curs Neuropaties ES: hi assistiran la Cris, la Tània i l’Eva (per confirmar)
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Enviar correu electrònic CFC.

Responsable
Cris

Data realització
Febrer

5.
Precs i preguntes
Es proposa realitzar un curs d'exercici físic terapèutic bonificat al 100% per al pròxim curs 2018.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Buscar docent.

Tots

Gener-Març

Data propera reunió
30 març 2017.
Coordinadora
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón
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