
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:11/20 Hora d’inici: 20:30 h Data:19/11/2020  

  
Assistents:  
Coordinador   Cristina Adillón  Sotscoordinador      Tània Lopez  

   Noema Pérez      Laura Menés   [Campo]   

Convidats    Ramon Aigüadé [Campo]         
  

Ordre del dia  
1- Formació 2021 
2- Proposta Formació 2022 
3- Divulgació al territori 
4- Projecte Salut a les escoles CFC 
5- Reunió anual Secció Territorial Camp de Tarragona 2021 

  
1. Formació 
La formació proposada pel CFC per a la secció del Camp de Tarragona pel 2021 és la següent: 

- Curs Mc Kenzie cervicals.  

- ST Running. 

- ST Sòl pelvià. 

- Curs tendinopaties. Aquest curs estava pendent de realitzar-se durant el 2020 i era el curs 
proposat bonificat al 100% per als col·legiats. Ho comentem amb en Ramón i ens diu que 
si tots estem d’acord en fer-lo bonificat, pel Col·legi no hi haurà inconvenient. 

Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Preguntar si estan tots els cursos acreditats Cris Desembre 
Preguntar si el curs de Mc Kenzie és ST o curs Cris       Desembre      

  
2. Proposta de nova formació al Camp de Tarragona 
Durant la Jornada de Salut Mental, i parlant amb en Ramón Aiguadé del CFC, comentem la 
possibilitat de fer alguna proposta de formació en salut mental per als fisioterapeutes. Tots els 
membres estem d’acord en l’interès en aquest camp i en proposar algun tipus de formació. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Propostes per formació en salut mental pel 2021-222 Tots Propers mesos 

  
3. Divulgació al territori 
Aquest any el CFC vol potenciar la divulgació de la fisioteràpia en el territori sobretot en els 
àmbits de l’activitat física terapèutica, l’oncologia i l’atenció primària.  En Ramón ens explica 
varies propostes que s’han fet des de la Junta de Govern per expandir i promoure la fisioteràpia. 



Hi ha diversos projectes televisius, col·laboració amb la marató de TV3 i propostes de divulgació 
en serveis públics que es volen dur a terme aquest proper any. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Propostes de divulgació Tots Pendent CFC 

 
4. Projecte salut a les escoles CFC 
En Ramón ens explica el projecte que des del Col·legi s’està treballant per realitzar un programa 
d’educació a les escoles. S’obrirà una borsa de treball per tal de contractar fisioterapeutes per a 
realitzar xerrades remunerades a les escoles. Els fisioterapeutes seleccionats haurien de 
realitzar una formació prèvia online a la importació de les xerrades.  Estarem pendents de nova 
informació. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Pendents del pla de divulgació Tania i Noema Primavera o tardor 2021 

 
5. Reunió anual Secció Territorial Camp de Tarragona 2021 
Durant aquest any es volien promoure 3 temes en les diferents seccions territorials (Oncologia, 
geriatria i exercici terapèutic). Arran de l’actual crisi sanitària s’han ampliat a 5 afegint fisioteràpia 
respiratòria en COVID-19 i atenció primària.  
 
De cara a la reunió anual 2021 plantejarem alguns d’aquests possibles temes. Preguntem dates 
possibles ja que si es fes de cara a l’abril segurament no podria ser presencial, ens comenta que 
no hi ha problema en retardar-la a la tardor del 2021 i esperar l’evolució de la pandèmia actual. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  

Pensar possibles temes i dates. Propostes Tots Desembre 
 
 

Precs i preguntes 
En Ramón ens explica els projectes i propostes de la Junta de Govern per aquest 2021. Es volen 
fer cicles de conferències, diferents xerrades i propostes de cara a promocionar la divulgació de 
la fisioteràpia al territori. Pendents d’anar donant forma properament i informant-nos. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

 

 
 
 
 

Data propera reunió  
Desembre 



  
  
CoordinadoraVP                               -                                                                  
Sotscoordinadora  
Cristina Adillón                                 -                                                                       Tània 
López  
 


