
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 07/2021 Hora d’inici: 20.30 h Data: 27/07/2021 

Assistents: 
Coordinadora  Cristina Adillón Sotscoordinadora  Tania López 

   Noema Pérez    Laura Menés Jordina Ballesté 

Convidats 

Ordre del dia 
1. DiFT 2021.
2. Formació 2021.
3. Participació al Consell de Salut de Reus.

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. Com a novetats, s’ha introduït que els 

participants hauran de pagar 3€ d’inscripció, i tots els diners recaptats seran íntegrament 

donats a la “Asociación Española Contra el Cáncer”.  

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.  

Actualment, i després de la conversa tinguda amb l’Alejandra Aros, queda pendent, per part 

del CFC, el contacte amb l’Ajuntament de Torredembarra per a l’organització i obtenció de 

permisos. 

Per la nostra part, queda determinar, juntament amb els dos grups excursionistes, si es repetirà 

el circuit realitzat anys anteriors o s’ha de fer alguna adaptació per la COVID-19.  Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb l’Ajuntament de Torredembarra. CFC Agost-setembre 
Determinar ruta de la caminada. Noema Agost 

2. Formació 2021
Es reprenen les converses per a l’organització de la Jornada anual 2021 del Camp de 
Tarragona i la formació del 2022 amb la Roser Alfonso.  

Respecte a la proposta de formació per a l’any 2022, actualment s’està programant per part 
del CFC i ens informaran futurament com queda el calendari.  

Sobre la reunió anual 2021 del Camp de Tarragona i la Jornada en Oncologia, s’afegeixen com 
a novetats que: 

- La presentació de la Jornada i del resum anual de la Secció 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 l’oncologia 
pediàtrica i la relació que té amb les ponents.

- La Laura Menés serà l’encarregada de la cloenda, com a vocal de la Secció.
- La Roser Alfonso continuarà amb els contactes de les ponents, tot i que està sent difícil 

obtenir resposta.
- Si la COVID-19 ho permet i l’activitat es realitza presencialment, es durà a terme a l’Aula 

Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb el CFC per conèixer estat jornada 
anual. 

Tania Setembre 

Conèixer estat formació 2022. Cris Setembre 

3. Participació al Consell de Salut de Reus
El passat 7 de juliol del 2021 se celebrà la reunió del Consell de Salut de Reus i la Jordina Ballesté 
ens va representar com a membre de la Secció Territorial del Camp de Tarragona. 

L'ordre del dia fou: 

- Aprovació de l'acta de la sessió anterior: Va quedar aprovada per part de tots els membres. 
- Pla de drogues: Presentació del pla municipal de drogues 2016-2020 on abasteix la 

intervenció en l'àmbit preventiu, educatiu, de recursos (prestatgeria psicoactiva) i en l'àmbit 
de l'oci saludable amb diversos projectes.

- Presentació de la recollida de dades de l'etapa completa del projecte (2016-2020). 
Discussió de les dades ofertes amb els participants de la reunió entre les diverses 
comissions. Plantejament de nova recollida de dades a finals de l'any 2021 sobre el 
consum de drogues en instituts/població jove. Hipotetització dels resultats després de la 
pandèmia.

- Posada en marxa de les comissions de treball del Pla de Salut de Reus. Descripció de les 
tres comissions formades amb els objectius, i s'estableix un responsable per comissió. Des 
del Consell Municipal estableix una coordinació de les comissions, establint una reunió 
mensual on la primera data s'enviarà per correu electrònic a la secció territorial. A la 
vegada, s'estableix una reunió semestral entre les comissions i el consell per dur a terme 
els projectes. La secció territorial s'adhereix a la Comissió d'Educació de la Salut de la 
població de Reus. Es proposa incloure grup extern Salut Comunitària de Reus per donar 
suport a les comissions, ja que es plantegen que molts projectes es poden coordinar i 
donar suport entre ambdós grups. Resta pendent presentar els responsables de les 
comissions i les dates de les pròximes reunions per iniciar els projectes.

Es valora positivament la reunió, realitzant noves aportacions de cara a l'enfrontament de les 
conseqüències de la COVID-19 a Reus. 

La data de la pròxima reunió s'enviarà al correu de la Secció Territorial de Tarragona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Control del correu per conèixer data de reunió. Tania Agost-setembre 



Coordinadora VP    -   Sotscoordinadora 
Cristina Adillón          -       Tània López  

Data propera reunió 
Setembre. 




