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9ª Reunió: 
Divendres, 7 de novembre de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 7 de novembre de 2008 es va realitzar la novena reunió de fisioterapeutes, la segona 

del curs 2008-09.  

 

Ordre del dia : 

1. Cursos de formació  

2. Temàtica de les reunions 

 

  

1.  Cursos de formació proposats 

- El curs de DAFOs està confirmat, s’organitza a la URV amb la coordinació de la 

Montse Bigorra. La formadora és la Carmen Matey i les dates definitives són: 

� 3, 4 i 5 d’abril  

� 8, 9 i 10 de maig  (horari pendent de confirmació) 

 

- El curs de Theratogs també està confirmat, l’organitza la delegació de Tarragona 

del Col·legi de fisioterapeutes de Catalunya. La formadora és l’Alicia Manzanes. 

� 20, 21 i 22 de març (horari pendent de confirmació) 

 

- També hi ha un curs de teràpia manual cervical i dorsal, organitzat per la delegació 

de Tarragona del Col·legi de fisioterapeutes de Catalunya. Els formadors són 

l’equip del Sr. Tricas. Dates encara pendents de confirmació. 

 

- Per últim s’organitza un Curs de fisioteràpia respiratòria al Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya a Barcelona. El formador és el Jordi Vilaró i el seu 

esquip. Encara no hi ha dates confirmades. 

 

 

3. Temàtica de les reunions 

Es va tornar a parlar que seria interessant posar en comú diferents tècniques de 

tractament, ja siguin de fisioteràpia o altres mèdiques o ortopèdiques. Es van organitzar 

grups de fisios per tractar tots els temes. 
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12 DESEMBRE 

Vindrà el David de l’ortopèdia Ansabeda a fer una presentació dels DMO i altre material 

ortopèdic. 

Si sobra temps es pot iniciar l’exposició de les tècniques de tractament. 

 

 30 GENER 

Presentació ràpida (màxim 10 min) de les diferents tècniques: 

- Sandra, Mar i Isabel (taller Gresol) 

o HIDROTERÀPIA: halliwick i watsu 

- Pilar (EAP Tarragonès I) 

o TERÀPIA MANUAL 

- Carmelo (Escola verge de la Cinta) 

o MASSATGE CHANTALA 

- Roser (St. Rafael) i Sara (La Muntanyeta) 

o KINESIOLOGIA 

- Jose (Taller Gresol) i Bego (La Muntanyeta) 

o HIPOTERÀPIA 

- Sónia (EAP Tarragonès II) 

o BOBATH 

- Esther (EAP Tarragonès II) 

o OSTEOPATIA 

- Sílvia ( Escola Alba) 

o NEUROREHABILITACIÓ INFANTIL 

- Josep (Escola Sòlc) 

o MUSICOTERÀPIA 

- Joan i Cristina (Escola La Muntanyeta) 

o PETO, TOMATIS, ACUPUNTURA, OLIGOELEMENTS 
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o LE METAYER 

 

13 MARÇ 

Es farà el desenvolupament d’un dels temes que la sessió anterior hagi sigut més 

interesant o desconegut. 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres dia 12 de desembre de 2008   

 


