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SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 08/2019 Hora d’inici: 20.30 h Data: 03/09/2019 

 
Assistents: 
Coordinador  Cristina Adillón Sotscoordinador   Tania Lopez 

 Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez  
 

Ordre del dia 
 
1.- DiFT 2019 al Camp de Tarragona. 
2.- Formació 2019. 
3.- Conveni amb URV. 
 

 
1. DiFT 2019 al Camp de Tarragona 
La Noema i la Tània expliquen ala companys com està l’organització del DiFT 2019. S’explica que: 

- Ja està acceptat per l’Ajuntament de Torredembarra l’organització del DiFT 2019. El farem el 
dissabte 28/09 de 9.00 h a 14.00 h. Es tractarà d’una caminada intergeneracional 
anomenada “Torredembarra per la costa” que tindrà un recorregut de 5 km i un durada 
aproximada de 2.30 h. Els permisos i material ja està demanat al CFC i a l’Ajuntament de 
Torredembarra, a La Torre Camina i a l’Esplai de la Gent Gran de Torredembarra, entitats 
col·laboradores.  
 

El recorregut és: 
Sortida: Plaça del Castell de Torredembarra 
Arribada: Can Bofill, envelat, de Torredembarra 
Recorregut: Plaça del Castell, poble de Torredembarra, Cala Canyadell, Far de Torredembarra, 
Passeig Marítim, Baix a Mar, Can Bofill  
Distància: 5 km 
Temps de recorregut: 2.30 h aprox.  
Avituallament 1: Plaça del Castell. Registre de participants i entrega de material 
Avituallament 2: Can Bofill. Final de recorregut, esmorzar saludable  

 
Ens quedava per decidir: 
 

- Inscripcions: Decidim fer-ho a través del correu de la Secció de forma digital i als locals de La 
Torre Camina i l’Esplai de la Gent Gran de Torredembarra, presencialment. S’obriran 
inscripcions, si tenim el flyer i cartell, el 15/09. 

- Organització de l’esdeveniment: Els membres de la Secció es dividiran en dos grups, un 
encarregat del muntatge dels dos punts d’avituallament i l’altre anirà a la caminada. A més a 
més, tindrem 5 voluntaris de La Torre Camina i 5 de l’Esplai de la Gent Gran, que també es 
dividiran ens aquests dos grups, muntatge i caminada. Per últim, enviarem la informació als 
alumnes de Fisioteràpia de la URV per demanar 10 voluntaris de qualsevol curs que també 
ajudaran en la gestió. 

- Campanya de màrqueting: Plantegem la campanya i demanem: 
1.- Flyer digital que contingui la següent informació: data, hora, nom de l’activitat, que és gratuïta, els 
logos de col·laboradors i patrocinadors i els llocs on inscriure’ns. Nosaltres el penjaríem a FB i 
demanaríem a l’Ajuntament de Torredembarra la seva difusió. I si fos possible, agrairem la 
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publicació a les xarxes del CFC i als diaris i ràdios de la província que vosaltres ja teniu contactats 
(com ens vau dir a la reunió). 
2.- 10 cartells grans en paper per penjar al CAP de Torredembarra i altres espais coneguts del 
poble. 
3.- Photocall del DiFT per posar a l’arribada i animar a compartir l’esdeveniment.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Mantenir contacte amb col·laboradors. Tània i Noema Dia a dia 
Demanar logos. Noema 04/09/2019 
Enviar logos al CFC. Tània 05/09/2019 
Contactar amb CFC per explicar situació i demanar 
campanya de màrqueting per iniciar difusió el 15/09. 

Tània 09/09/2019 

 
2. Formació 2019 
Es parla sobre la formació pendent de la Secció per al 2019. 
 

- Curs de Neurodinàmia del 13/09 al 15/09: Responsables de l’activitat i que assistiran a 
l’esdeveniment: Cristina Adillón i Laura Menes.  

- En Marc Lari denega petició de realitzar seminari tècnic sobre Fisiorunners per 
incompatibilitat de dates. 
 

La formació del 2020 serà un dels temes principals a tractar a la reunió d’octubre, un cop finalitzat 
DiFT. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestió curs de Neurodinàmia  Cristina i Laura 13/09-15/09 
                  
                  

 
3. Conveni URV      
La Secció Territorial del Camp de Tarragona continua esperant contacte del CFC amb la URV per 
continuar gestionant el conveni per  a la cessió d’espais per formació. Ens agradaria saber com està 
la situació.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Resposta CFC sobre estat del conveni. CFC       
                  
                  

 
Data propera reunió 
Quedem a l’espera de la campanya de màrqueting, però parlem sobre una possible reunió online per 
perfilar darrers detalls del DiFT 2019.  

 
Coordinadora       VP Sotscoordinadora 
Cristina Adillón      Tània López 
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