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SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 11/2019

Hora d’inici: 21.00 h

Data: 10/12/19

Assistents:
Coordinador Cristina Adillón

Noema Pérez
Convidats

Sotscoordinador

Laura Menés
[

Joan Álvarez

Tània Lopez
[Campo]

[Campo]

Ordre del dia
1. Esdeveniments esportius. Cursa Reus-Prades, Cursa Bràfim 2020 .
2. Jornada anual 2020.
3. Formació 2020.
1.
Esdeveniments esportius
1.1. Reus-Prades-Reus. La Tània contacta amb ells.
1.2. Cursa de Bràfim. En Joan Álvarez envia tota la documentació necessària al comitè
organitzador de la cursa de Bràfim i espera una resposta per part seva.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

Continuar en contacte amb el comitè per
continuar organitzant l’activitat.

Joan i Tània

Desembre/Gener

2.
Reunió anual Secció Camp de Tarragona
S’inicia l’elaboració del programa de la Jornada en Salut Mental, associat a la reunió anual
de la Secció del Camp de Tarragona.
Es proposa el següent esquema:
9.00 h-9.30 h: Acreditacions
9.30 h-9.45 h: Presentació del resum anual de la Secció i actuacions futures
9.45 h-10.00 h: Presentació de la Jornada en Salut Mental
10.00 h-10.45 h: Primera conferència i torn obert de preguntes
10.45 h-11.15 h: Esmorzar saludable
11.15 h-12.00 h: Segona conferència i torn obert de preguntes
12.00 h-12.45 h: Tercera conferència i torn obert de preguntes
12.45 h-13.00 h: Cloenda de la jornada
Inicialment la Secció té pensat fer la Jornada el 09/05/2020 al CaixaFòrum de Tarragona, tot
i que estem pendents del contacte amb l’espai i els ponents.
Ja tenim una primera xerrada tancada que seria portada a terme per la Raquel Crivillé,
fisioterapeuta especialitzada en contencions, i l’Ariadna Cabestany, terapeuta ocupacional
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especialista en Salut Mental, que ens parlarien sobre l’ús de les contencions en pacients de
salut mental. Ens agradaria també realitzar una col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs
fent una conferència sobre l’abordatge psicològic d’aquests pacients quan es troben
treballant amb el fisioterapeuta i una altra sobre Fisioteràpia en Salut Mental que està per
determinar.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

Continuar treballant el programa.
Contacte amb CaixaFòrum.
Preparació material de difusió i difusió amb el
CFC i xarxes.
Contacte amb càtering esmorzar.

Tània
Propera reunió
Noema
Propera reunió
Cristina i Joan Un cop acreditada la
jornada
Laura
Un cop acreditada la
jornada

3.
Formació 2020
El Joan ja ha contactat amb l’Albert Torner per configurar un curs gratuït de Fisioteràpia en
tendinopaties i ell ha acceptat. Actualment, li hem enviat la documentació necessària per
poder acreditar el curs i hem decidit, a petició del docent, que el curs es realitzi els dies 4-56/09/2020 o 18-19-20/09/2020.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Continuar contacte amb l’Albert Torner.
Gestionar curs amb CFC.
Reserva espais CAP Llevant o URV.

Joan
Cris
Noema/Cris

Gener
Gener
Quan el curs estigui
confirmat

Data propera reunió

Finals de gener

Coordinadora VP
Cristina Adillón

Sotscoordinadora
Tània López

