
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:04/2021 Hora d’inici: 14.00 h Data:26/04/2021 

Assistents: 
Coordinadora  Cristina Adillón Sotscoordinadora  Tania López 

   Noema Pérez    Laura Menés 

Convidats 

Ordre del dia 
1. Formació 2021.
2. Reunió anual Secció Territorial Camp de Tarragona 2021.
3. Romanent CFC.
4. Assemblea general del CFC.

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

- Curs McKenzie cervicals: pendent programació segons evolució COVID.

- ST Running: confirmat el 19 de juny, al matí, a la Unitat Docent de l’Hospital Universitari 
de Sant Joan de Reus.

- 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. Per material i la situació 
COVID, decidim utilitzar les instal·lacions de la URV.

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

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la Roser. Tània Maig 

2. Reunió anual Secció Camp de Tarragona
Actualment, tot i mantenir-nos a l’espera de poder realitzar presencialment o virtualment la reunió 
anual per al dissabte 2 d’octubre de 2021, ja tenim l’horari de la jornada establert: 

9:00-9:30h: Acreditacions. 

9:30-9:45h: Presentació del resum anual de la Secció i actuacions futures per part dels membres 
de la Secció. 

9:45-10:00h: Presentació de la Jornada en Oncologia per part del moderador/a. 

10:00-10:30h: Primera conferència en pediatria.  

10:30-11:00h: Segon conferència en pediatria.  

11:00-11:15h: Torn obert de preguntes per a oncologia en pediatria. 



11:15-11:45: Esmorzar saludable. 

11:45-12:30h: Conferència en oncologia i exercici físic. 

12:30-13:00h: Conferència des del punt de vista d’un fisioterapeuta. 

13:00h-13:15h: Torn obert de preguntes per a oncologia en adults. 

13:15-13:30h: Cloenda de la jornada per part del moderador/a i Secció. 

També tenim confirmades les dues ponents del bloc de pediatria, Gemma Calaf (fisioterapeuta) i 
Natalia Rodríguez (metgessa rehabilitadora), així com a Raquel Sebio (fisioterapeuta) encarregada 
de la part d’exercici. Ens mantenim a l’espera de la resposta de la persona encarregada de la 
darrera ponència, així com de rebre els CV i títols/objectius de les ponències per poder iniciar 
l’acreditació de la jornada. 

Finalment, es consultarà la disponibilitat dels espais (aules magnes URV, altres espais, etc.) per 
si es pogués fer presencial, quin aforament disposen (per si és necessari fer-ho presencial i virtual) 
i mesures COVID que utilitzen.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Continuar contactes amb ponents. Tània Maig 
Consultar disponibilitat espais. Cris Maig 
Contactar fisioterapeuta darrera ponència. Cris Maig 

3. Romanent CFC
Daniel Jiménez Hernández , secretari del CFC ens envia el següent correu: 

Benvolgudes, 

Com a resultat de l’exercici econòmic de l’any 2020, el CFC té  un romanent positiu de 107.793,19 
euros. La Junta de Govern en la passada reunió de dimecres deia 14 va acordar realitzar un procés 
participatiu entre els seus col·legiats per acordar el destí d’aquest romanent. 

També es va proposar avançar unes propostes de possibles destins en aquesta enquesta que 
són: 

Ajuts a la formació 
Divulgació de la professió: Marquesines d’autobusos 
Lluita contra l’intrusisme. Accions judicials 
Ajuts a la innovació en Fisioteràpia 
I deixar un camp obert per a propostes que vulguin presentar col·legiats i col·legiades 

Tanmateix la Junta de Govern va acordar sol·licitar a les seccions del CFC, propostes per estudiar 
la seva viabilitat i presentar-les en l’enquesta que es traslladarà a les col·legiades i col·legiats 

Per aquest motiu, us agrairia que em feu arribar la vostra valoració o propostes, si creieu oportú, 
abans del dimarts 27 a les 12 del vespre. 



Per qualsevol informació, resto a la vostre disposició. 

Salut! 

Des de la Secció del Camp de Tarragona proposaríem distribuir part d’aquests romanents a 
softwares i plataformes 100% bonificades per als col·legiats per programar i planificar les seves 
sessions (DudyFit i Fyxbody, per exemple); així com tornar a tenir accés a consulta de llibres en 
línia (com antigament els de Panamericana) i aplicacions de gestió de consultes.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

4. Assemblea general del CFC
Pendent d’informació del CFC per confirmar dates de l’assemblea general del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Informar dates. CFC 

   - Coordinadora VP 
Cristina Adillón          - 

  Sotscoordinadora 
      Tània López  

Data propera reunió 
Maig. 


