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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 05/2017

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 30/05/2017

Assistents:
Coordinador

Eva Hernando

Rubèn Darío Molina

Sotscoordinador

Cristina Adillón

Tània Lopez

Convidats
Ordre del dia

1. Formació 2017
2. Esdeveniments esportius 2017
3. DiFT 2017
4. Projecte Salut a les escoles
5. Conveni URV
6. Precs i preguntes
1.
Formació 2017
El seminari 4M va ser un èxit! Hi van assistir la Tània i la Cristina com a membres de la Secció
Territorial de Tarragona, i durant el mateix vam poder veure les característiques i les bases de
cadascun dels quatre mètodes, els quals tenen una identitat única amb propostes pròpies i originals
per a l’abordatge de les diferents disfuncions de l’aparell locomotor. Va ser molt profitós i aplicable
per a tots.
Curs de Fisioteràpia Respiratòria en adults i gent gran: Després que la primera data proposada per
realitzar el curs fos anul•lada per una baixa inscripció de participants, i no arribar al mínim necessari,
es proposà una nova data: 17 i 18 de juny de 2017. Malgrat el canvi, tampoc s'ha arribat al mínim
d'alumnes necessaris i no es realitzarà el curs. Esperem poder realitzar-ho en properes edicions.
Queda confirmat el curs bonificat al 100% d'aquest any a Tarragona. "Dolor i moviment" impartit per
l'Arturo Goicoechea els dies 11 i 12 de novembre. A l'espera de confirmar les dates amb el docent.
La trobada professional sobre lectura crítica de l'analítica queda denegada per la Junta de Govern
en no complir amb les competències dels fisioterapeutes.
El ST de reprogramació abdominal es realitzarà el pròxim 16/12/17 si la Blanca Solé pot assumir la
docència. Sinò en aquesta data es podria realitzar el ST de Productes de suport per a les
contencions i el ST de reprogramació abdominal es deixaria per al pròxim curs.

Va arribar una proposta formativa sobre Inteligencia emocional per a fisioterapeutes.
S'enviarà la proposta al CFC per valorar-ho.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Enviar documentació proposta curs a Roser CFC
Confirmar dades curs bonificat amb el docent
Confirmar seminaris tècnics amb el CFC

Cristina
Cristina
Cristina

www.fisioterapeutes.cat

Data realització

Juny 2017
Juny 2017
Juny 2017
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2.

Esdeveniments esportius 2017

Davant els problemes sorgits en la darrera edició de la Reus-Prades-Reus (falta
d'assistència d'estudiants i mala distribució horària dels fisioterapeutes) i l'augment
d'inscripcions que es preveu, es planteja una reunió amb la Junta de l'Associació
Excursionista Catalunya de Reus per buscar solucions i augmentar la seva implicació amb
el servei de Fisioteràpia. La proposta de la STTarragona fou que l’organització de la
carrera contracti fisioterapeutes que, juntament amb els contractats pel Col·legi, puguin
oferir un servei més complet i sense que hi hagi tanta càrrega física pels que ja estan
contractats pel CFC.
L'Associació va acceptar aquest pacte i des del Col·legi es llença una oferta de treball per
14 fisioterapeutes, 4 dels quals estaran pagats per l'organització de la carrera, en els
següents horaris:
Servei de Fisioteràpia disponible de 12.00 h a 21.00 h i l’horari dels fisioterapeutes, que
està dividit en tres torns:
1. 12.00 h a 18.00 h (5 fisioterapeutes)
2. 15.00 h a 21.00 h (5 fisioterapeutes)
3. 14.00 h a 20.00 h (4 fisioterapeutes)
Actualment s'està realitzant el procés de selecció de lsCV.
Hi assistiran la Tània i la Cristina com a membres de la Secció Territorial de Tarragona.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Preparar material CFC.

Tania

3.

Data realització

Maig 2017

DiFT 2017

La STT ha revisat el formulari del CFC i ha afegit les seves propostes DiFT 2017. De les
propostes inicials, la STT aposta per exercici terapèutic en dolor lumbar.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Comunicar proposta al CFC.

Eva

Data realització

Juny 2017

Projecte salut a les escoles
Es planteja integrar el programa de Salut a les Escoles, dut a terme pels companys d’altres
seccions, a la província de Tarragona. Per exposar el present projecte i iniciar contactes
amb els òrgans polítics encarregats, es demana, via correu electrònic, una cita amb
l’organisme encarregat del tema a Reus. Restem a l’espera de resposta.
4.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Concretar reunió per presentar el projecte.

Tània

www.fisioterapeutes.cat

Data realització

Juny 2017
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5.
Conveni URV
Es planteja rependre el conveni amb la URV.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Buscar dades reunió del CFC amb la URV.

Eva

Data realització

Juny 217

Data propera reunió

Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón

www.fisioterapeutes.cat

