
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 10/20 Hora d’inici: 21 h Data: 27/10/2020 

Assistents: 

Coordinador [x] Cristina Adillón Sotscoordinador [x] Tània Lopez

[x] Noema Pérez [x] Laura Menés [Campo]  

Convidats [Campo] [Campo] 

Ordre del dia 

1- Reunió Anual Camp de Tarragona i Jornada de Salut Mental
2- Reunió trimestral seccions
3- DIFT2020
4- Divulgació
5- Projecte Salut a les escoles
6- Redistribució de tasques

1. Reunió Anual Camp de Tarragona i Jornada de Salut Mental

El passat 17 d’octubre de 2020, la Secció Territorial del Camp de Tarragona va celebrar la seva Reunió 
Anual a través de Youtube i de manera virtual degut a la COVID-19, que es titulà “Jornada en Salut 
Mental: Reunió anual de la Secció Territorial del Camp de Tarragona”. Es va informar als assistents del 
funcionament de la Secció Territorial de Tarragona, el seu pressupost, activitats passades i futures i es 
va insistir en la importància de la seva participació i comunicació perquè puguem conèixer les seves 
necessitats. L’activitat va tenir una excel·lent acollida entre els participants, es varen crear debats molt 
interessants sobre el nostre rol en la societat i els canvis que hauríem de realitzar i es van proposar 
noves formacions que es voldrien realitzar. Es van realitzar un total de 4 conferències. 

Aspectes a millorar: 

- La divulgació i publicitat de la jornada. Era a les 9 i la majoria d’informació posava a les 9:30h. 
- La participació dels col·legits, que va ser inferior a 50.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar resum al CFC Cris Octubre 

2. Reunió Trimestral seccions

 Formació 2020-2021: En Ramon Aiguadé informa que tota la formació ha passat a ser online fins a 
finals del 2020. Comenta que ha estat una decisió difícil però la Junta de Govern creu que s’ha de 
treballar amb prudència i donar exemple. La Rosa Garcia recolza la decisió, que li sembla molt 
encertada donada la situació. En Jaume Siurana comenta que també li sembla el més sensat davant 



de tanta incertesa. I creu també que la formació presencial no es pot viure com abans i les ganes de 
fer-la d’aquesta manera disminueixen. De la mateixa manera, i tal i com es va acordar en la reunió 
anterior al juliol, es realitzarà una única jornada territorial que giri al voltant de la Fisioteràpia i la 
Covid, on es tractaran temes com l’atenció a l’UCI, a domiciliària, la tele-rehabilitació, el tractament 
post-Covid, etc.). 

DIFT 2020: Tot i que la intenció des d’un bon principi era realitzar activitats pel DiFT de manera 
presencial encara que fos a l’aire lliure, la situació de la pandèmia no ens ha permès portar-les a la fi 
tot i haver estat organitzades en diverses Seccions Territorials com Lleida o Tarragona. En Ramon 
Aiguadé exposa que personalment li sap greu totes les hores invertides en organització tant de tots 
els companys de les Seccions Territorials com el personal que treballa al Col·legi. Explica que també 
s’havia estat treballant per realitzar a finals d’aquest any la Nit de la Fisioteràpia i el DiFT i s’han 
hagut d’aplaçar igualment cap al març o abril.  

Liquidacions de despeses: Es demana disculpes a tots els membres de les Seccions tant des de Junta 
com des del personal del Col·legi pels retards patits en l’abonament de les despeses d’enguany. En 
Ramon Aiguadé informa que a partir d’ara els abonaments es faran mensualment en comptes de 
trimestralment i debatem la millor manera d’enviament dels arxius de les despeses. Concloem: • Els 
arxius hauran de ser tots en format .xls (excel) • El coordinador enviarà un correu a la Irene Martínez 
(coordinadora de Seccions) amb tots els arxius de despeses de tots els membres, juntament amb 
l’acta i els justificants pertinents. • El coordinador ha de rebre un mail de la Irene Martínez que 
confirmi la recepció. Sinó caldrà tornar-ho a enviar o contactar amb ella. • Les despeses s’enviaran el 
mateix mes que s’hagi celebrat la reunió, i en el cas que se celebri l’última setmana de mes, es podrà 
enviar la primera setmana del mes següent. 

Qüestions organitzatives: 
- Text presentació web seccions: es mostra la fotografia de grup de la Secció de Terres de l’Ebre que
és un collage amb fotografies que s’han pres per separat. Creiem que és una bona idea donada la
impossibilitat de fer una fotografia de grup sense mascareta.
- Ordinadors seccions: s’informa que s’han estudiat uns pressupostos d’ordinadors nous i ja s’han
aprovat. Abans de finals d’any cada secció rebrà el seu ordinador nou.

Línies estratègiques 2020/2021: En Ramon Aiguadé explica que en la pròxima reunió de Junta de 
Govern de dissabte decidiran quines són les línies estratègiques a seguir de cara el pròxim any. 
Avança però que se centraran molts esforços en la divulgació de la professió, quelcom que es creu 
fonamental. Algunes d’aquestes accions seran la publicació de cartells als autobusos i un projecte de 
Salut Escolar per tot el territori català. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

3. Dift2020

Es reorganitza el Dift. Es proposa realitzar un acte de col·laboració per la marató de tv3.  
L’activitat consistia en realitzar una caminada solidària on el participant hauria de comprar el dorsal 
per un preu simbòlic de 3 euros. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya  donarà a la marató diners 
per quilòmetre recorregut.  
A la espera de més informació i d’organització.  



Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contacte amb el CFC per organitzar l’esdeveniment Noema Pendent CFC 

4. Divulgació

Aquest any el Col·legi vol potenciar la divulgació de la fisioteràpia sobretot en els àmbits de l’activitat 
física terapèutica, l’oncologia i l’atenció primària.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pensar idees per la divulgació al territori de Camp 
Tarragona. 

Tots Novembre 

5. Programa d’Educació a les Escoles

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 a les escoles. Els fisioterapeutes 
seleccionats haurien de realitzar una formació prèvia online a la importació de les xerrades.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Pensar com divulgar el projecte al territori Tots Novembre 

6. Redistribució de tasques

Parlem entre els membres de la secció de realitzar una distribució de les tasques diferent per tal de 
poder repartir millor les càrregues de feina.  

De moment les tasques quedaran repartides de la següent manera: 
- Cris Adillón: coordinació de la secció, formació (calendari, contacte amb la URV), representant 

de les reunions de ICAT, xarxes socials (Twitter).
- Noema Pérez: contacte i gestió d’espais del CAP Llevant de Tarragona per a la realització de 

formació, esdeveniments.
- Tania Lopez: sotscoordinació, divulgació.
- Laura Menés: xarxes socials (Facebook) i premsa, representant en el Consell Municipal de 

Reus.

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Informar al CFC Cris Octubre 

Precs i preguntes 

Tasques a realitzar 
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CoordinadoraVP     Sotscoordinadora 
Cristina Adillón      Tània López 

Data propera reunió 

Novembre 


