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SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 06/2019 Hora d’inici: 21.00 h Data: 25/06/19 

 
Assistents: 
Coordinador  Cristina Adillón Sotscoordinador   Tània Lopez 

 Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez   
Convidats               

 
Ordre del dia 
1.- Formació en la Secció Territorial del Camp de Tarragona. 
2.- Col·laboració de la Secció amb altres entitats. 
3.- Graduació Fisioteràpia URV 2015-2019. 
4.- DIFT 2019. 
5.- Invitació acte institucional. 
6.- Conveni URV. 
7.- Reunió trimestral CFC. 
8.- Pla de divulgació de la Fisioteràpia.  

 
1. Formació Secció Territorial Camp de Tarragona 2019/2020 

La formació pendent que queda del 2019 a Tarragona és: 
- Curs de Mobilització del sistema nerviós, tècniques neurodinàmiques: 14 i 15 de setembre. 

 
Queda pendent el curs bonificat al 100% d’enguany. Intentarem tenir-ho enllestit al juliol.  
 
Es comenten també altres propostes formatives de cara al 2019-2020: 

- Curs de Tècniques manipulatives en Fisioteràpia: (15-20 h) per al 2020 
- Curs d’app activitat física i salut: 12-15 h 
- ST Fisiorunners: (4-5 h) per al 2019 
- Curs d’actualització en neurologia 
- Curs d’abordatge actualitzat en tendinopaties 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb docents. Tots Juny/juliol 

 
2. Col·laboració de la Secció amb altres entitats 

El passat 2 de juny, la Secció Territorial Camp de Tarragona va assistir a la XXIII Caminada de 
resistència Reus-Prades-Reus i al 3r Trail Running, organitzats per l'Associació Excursionista de 
Catalunya Reus, on van oferir un important servei de Fisioteràpia des de les 12.30 h del matí fins a 
les 20.00 h. Hi van treballar un total de 5 fisioterapeutes, la meitat dels quals foren contractats pel 
Col•legi i l'altra meitat per l'organització, dividits en dos torns: de 12.30 h a 18.30 h (2 fisioterapeutes) 
i de 14.00 h a 20.00 h (3 fisioterapeutes). A més, durant tot el dia estigueren presents quatre 
membres de la Secció Territorial Camp de Tarragona. 
 
Com les condicions climatològiques foren bones, l'envelat va ser muntat a la plaça principal de les 
Piscines Municipals de Reus, coincidint amb la meta. L'equip del primer torn va haver de muntar i 
preparar l’envelat, lliteres i material necessari; així com tractar els primers participants que arribaren. 
En tractar-se d'una carrera de 54 km, la majoria d'ells tardaren un mínim de 8-10 h, de manera que 
el volum de treball fou baix fins les 15 h, quan començaren arribar els primers corredors. Va anar en 
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augment des de les 15 h fins a les 20 h, especialment a partir de les 17 h, quan hi hagué màxim 
volum de fisioterapeutes treballant. Enguany, el temps d'arribada dels participants es va endarrerir, 
de mitjana, 1 h o 1.30 h, fet que va desplaçar el volum de treball a última hora de la tarda i que 
obligà a tancar el servei més tard del previst. A partir de les 20.30 h es va recollir tot el sistema 
muntat al matí i es va tancar el servei. Es va atendre a un volum important de corredors i 
caminadors, un total de 100 participants dels 428 que van començar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar informe Tània Juny 

 
3. Graduació Fisioteràpia URV 2015-2019 
El passat 1 de juny, la Fira de Reus va acollir l’acte de graduació dels estudiants de la 
Promoció del Grau en Fisioteràpia 2015-2019 de la Universitat Rovira i Virgili, on va assistir, 
en representació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, la Cristina Adillón, 
coordinadora de la Secció Territorial Camp de Tarragona i el Joan Álvarez, membre de la 
Secció Territorial Camp de Tarragona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar acta i fotos. Cris Juny 

 
4. DIFT 2019 

Per al DIFT es farà un acte central a Barcelona el 5 d’octubre. Al Camp de Tarragona es realitzarà el 
dia 28 de setembre. 
 
La data no és la millor atès que coincideix amb les festes locals de Reus i de Tarragona. Proposem 
fer l’activitat en una altra part del territori del Camp de Tarragona (Torredembarra o Salou), seguint 
la línia dels anys passats d’una activitat a l’aire lliure amb suport de l’ajuntament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparar activitat. Tània Juliol 
Contacte Ajuntament Torredembarra. Noema Juliol 
Assistir reunió CFC 27/06 Cris Juny 

 
5. Invitació acte institucional 
El passat 14/06, la Secció Territorial Camp de Tarragona va assistir a l'acte d'homenatge de 
25 i 50 anys de col·legiació del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar resum acte.  Laura  Juny 

 
6. Conveni URV 

Seguim pendents de reunió amb la URV i el CFC per poder avançar aquest tema.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina3 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
7. Reunió trimestral CFC 

El passat dissabte 15 de juny es va realitzar la reunió trimestral amb les seccions i la Junta de 
Govern a La Seu d’Urgell. La Secció de Tarragona es va connectar via Hangouts. 
 
Temes tractats: 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.  
2. DIFT 2019: 12 de juliol termini màxim d’enviament de propostes per realitzar permisos i tràmits 
per al 28 de setembre (data escollida per al DIFT al Camp de Tarragona). 
3. Pla de divulgació de la Fisioteràpia: Les seccions poden proposar activitats, xerrades, 
conferències, tallers, convenis amb hospitals, associacions, etc. per tal de divulgar la Fisioteràpia 
entre la població protegint i donant visibilitat als fisioterapeutes. Des de la Secció de Tarragona 
proposem l'opció de fer xerrades o comunicats a través dels mitjans de comunicació del territori. 
4. Formació 2020: noves propostes. 
5. Qüestions organitzatives: queda pendent d’actualitzar la foto de grup. 
Propera reunió trimestral al setembre en línia, pendents confirmació de data. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8. Pla de divulgació de la Fisioteràpia      

Després de la reunió trimestral, on es comenta que les seccions poden proposar activitats, xerrades, 
conferències, tallers, convenis amb hospitals, associacions, etc. per tal de divulgar la Fisioteràpia 
entre la població protegint i donant visibilitat als fisioterapeutes, des de la Secció de Tarragona 
proposem l'opció de fer xerrades a centres cívics o comunicats a través dels mitjans de comunicació 
del territori. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pensar propostes. Tots Juliol 

 
Precs i preguntes 
      

 
Data propera reunió 
Juliol 

 
Coordinadora       VP Sotscoordinadora 
Cristina Adillón      Tània López 
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