
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 
Núm. d’acta:02/2021 Hora d’inici: 14.00 h Data:24/02/2021  

  
Assistents:  
Coordinador   Cristina Adillón  Sotscoordinadora      Tània Lopez  

   Noema Pérez      Laura Menés     

Convidats           
  

Ordre del dia  
1. Formació 2021. 
2. Reunió anual Secció Territorial del Camp de Tarragona 2021. 
3. Actualització foto i text de la Secció Territorial del Camp de Tarragona. 

  
1. Formació 2021 
Continuem amb la mateixa programació de formació per a la Secció Territorial del Camp de 
Tarragona per al 2021: 

- Curs McKenzie cervicals: pendent programació segons evolució COVID. 

- ST Running: pendent programació segons evolució COVID. 

- ST Sòl pelvià: pendent programació segons evolució COVID. 

- Curs tendinopaties (bonificat al 100% per als col·legiats): pendent programació segons 
evolució COVID. S’està començant a gestionar el material del curs. Valorem si per material 
i espai es realitza al CAP Llevant o a espais URV.  

Continuem a l’espera de l’evolució de la pandèmia per programar les dates i acreditar la formació 
presencial (aproximadament abril 2021). 

La Noema reiterarà el contacte amb la Roser per preguntar sobre una formació que necessita 4 
llits hospitalaris.  

Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contactar amb la Roser de nou Noema Març 
Mirar material necessari al CAP Llevant Noema  Març 
Mirar material necessari a URV  Cris Març 

 

2. Reunió anual Secció Territorial del Camp de Tarragona 2021 
Continuem amb la possibilitat de fer-ho presencialment el 2 d’octubre de 2021. Tot i així valorem 
la possibilitat de poder enregistrar la jornada o fer retransmissió en streaming. Dels temes 
proposats pel CFC, apostem per l’oncologia. Queda pendent fer proposta en funció de la COVID-
19.  

Pensar en acreditar la jornada en format presencial.   

Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  



Pensar línies de ponències de la temàtica 
d’oncologia i possibles ponents. 

Tots Març 

3. Actualització foto i text de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 2021
El text final redactat és el següent: 

“Benvinguts i benvingudes companys i companyes del Camp de Tarragona, 

La nostra història comença l’any 2007 amb el naixement de la Secció Territorial de Tarragona 
gràcies a l’entusiasme i l’esforç de diversos fisioterapeutes amb l’objectiu de divulgar i promoure 
la fisioteràpia a la província de Tarragona. 

Des de l’any 2019, el nostre àmbit d’actuació és el Camp Tarragona, on treballem per vetllar per 
les necessitats dels col·legiats del territori. És per aquest motiu que animem a totes les persones 
que vulguin aportar el seu gra de sorra que contacteu amb nosaltres mitjançant el correu electrònic 
de la Secció (tarragona@fisioterapeutes.cat) per fer-nos saber les vostres propostes, necessitats 
i inquietuds. Vosaltres sou el motor d’aquesta Secció! 

Actualment som quatre fisioterapeutes apassionades de la nostra professió que, juntament amb 
totes les persones que d’alguna manera hi participen, fem camí per traslladar una fisioteràpia de 
qualitat als col·legiats i a la població del nostre territori. Per aquest motiu, apostem fermament per 
oferir formació continuada als professionals i per la realització de diversos esdeveniments que 
promouen la figura del fisioterapeuta i la seva professió a la ciutadania.  

Els objectius de la Secció Territorial del Camp de Tarragona són: 

- Fomentar i divulgar la fisioteràpia a les comarques del Camp de Tarragona.
- Aproximar els serveis col·legials al territori.
- Potenciar la formació contínua de les col·legiades i col·legiats al territori.
- Impulsar noves idees sobre necessitats i/o inquietuds dels fisioterapeutes del Camp de 

Tarragona.

Per a qualsevol aportació no dubteu en contactar amb nosaltres a través del correu electrònic 
tarragona@fisioterapeutes.cat i de les xarxes socials Twitter @CFCTarragona o Facebook 
@fisioterapeutesTarragona. 

Atentament, 

Secció Territorial del Camp de Tarragona. 

- En aquest document el gènere masculí s’utilitza com a genèric perquè la informació sigui el màxim de 
comprensible i sense cap voluntat discriminatòria. –“

Quedem pendents de fer fotografia. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar el nou text al CFC Laura Març 

Data propera reunió 
Març. 

   - Coordinadora VP 
Cristina Adillón          - 

  Sotscoordinadora 
      Tània López  

mailto:tarragona@fisioterapeutes.cat



