
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 08/2021 Hora d’inici: 20.30 h Data: 16/09/2021 

Assistents: 
Coordinadora  Cristina Adillón Sotscoordinador Tania López 

Noema Pérez Laura Menés Jordina Ballesté 

Convidats 

Ordre del dia 
1. DIFT 2021.
2. I Jornada Territorial del Camp de Tarragona. Fisioteràpia i Oncologia.
3. 3a Jornada de Fisioteràpia en l’Esport.

1. DIFT 2021
Es determina que la data de celebració per al DIFT 2021 serà per a tothom el 16 d’octubre. Aquesta 
Secció ho mantindrà en horari de matí, amb un preu d’inscripció de 3 € i tots els diners recaptats 

seran íntegrament per a l’AECC.  

Els contactes amb els dos grups d’excursionisme de Torredembarra, la Torre Camina i l’Esplai de 

Gent Gran ja estan fets i han acceptat participar-hi. Com a novetat ja s’ha establert la ruta a 

realitzar. 

Actualment resta pendent, per part del CFC, el contacte amb l’Ajuntament de Torredembarra per 

a l’organització i obtenció de permisos.  

Per part de la Secció resta pendent de fer comanda de l’esmorzar i avituallament per als 

participants; per altra banda, acabar de fer contacte amb els possibles patrocinadors: Fisiocrem, 

Decathlon, Borges i Fruites Civit.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb l’Ajuntament de Torredembarra CFC Setembre 
Contactar patrocinadors Jordina Setembre 
Reserva d’esmorzar Noema Setembre-octubre 

2. I Jornada Territorial del Camp de Tarragona. Fisioteràpia i Oncologia
Es coordinen dintre de la Secció les tasques per a l’organització de la Jornada anual 2021. 
S’estableix el timing de la Jornada i la funció corresponent de cada membre de la Secció.  

Es confirma l’organització de l’acte amb: 

- La presentació de la Jornada i del resum anual de la Secció, que anirà a càrrec de la Tania 
López, sotscoordinadora de la Secció.



- La Cristina Adillón serà la moderadora de la Jornada per la seva experiència en oncologia 
pediàtrica i en recerca en fisioteràpia oncològica.

- La Laura Menés serà l’encarregada de la cloenda, com a vocal de la Secció.
- Es confirmen les ponents de l’acte.

Com a novetats, es determina la repartició de tasques durant la Jornada, que queda descrita 
d’aquesta forma: 

- Es durà a terme a l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili
- S’acaba de determinar el material necessari i aquest serà enviat al CTNS de la URV (Reus, 

Tarragona).
- Per al muntatge i la recepció/inscripcions dels assistents, hi col·laboraran totes les 

membres de Secció.
- Resta pendent d’encarregar l’esmorzar. El muntatge de l’esmorzar anirà a càrrec de la 

Tania López, la Noema Pérez i la Laura Menés.
- Resta pendent e realitzar el PowerPoint del resum anual, a càrrec de la Jordina Ballesté i 

la Noema Pérez
- Es determinen altres tasques organitzatives com el canvi de cartells, torn de preguntes, a 

càrrec de la Jordina Ballesté.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realització resum anual format PPT Jordina, Noema Setembre 
Encàrrec esmorzar Noema Setembre 
Petició material CFC Cris Setembre 
Encarregar obsequis Tania Setembre 
Difusió comunicació i xarxes socials Cris i Laura Setembre 

3. 3a Jornada de Fisioteràpia en l’Esport
Es comença a plantejar la pròxima Jornada, la qual es durà a terme al Palau Firal i de Congressos 
de Tarragona el dia 15 d’octubre de 2021.  
Inici d’inscripcions i posada en marxa de la difusió de cartells i publicacions via xarxes socials.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Control de novetats via correu per part del CFC Tania Setembre-octubre 
Difusió xarxes socials Laura i Cris Octubre 

Data propera reunió 
Octubre 

   - Coordinadora VP 
Cristina Adillón          - 

  Sotscoordinadora 
      Tània López  




