
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:06/2021 Hora d’inici: 20.30 h Data:28/06/2021  

  
Assistents:  
Coordinadora   Cristina Adillón  Sotscoordinadora      Tania López  

   Noema Pérez      Laura Menés  Jordina Ballesté   

Convidats           
  

Ordre del dia  
1. DiFT 2021. 
2. Formació 2021. 
3. Acte de graduació URV 2017-2021. 
4. Participació en el Consell de Salut de Reus. 

  
1. DiFT 2021 
Caminada Intergeneracional pel Dia Internacional de la Fisioteràpia 

Data: Pendent de confirmació per Junta.  

Localització i descripció de l’activitat 

A Torredembarra. La ruta serà a l’aire lliure, s’iniciarà al centre del poble i dins del mateix nucli. 
Circuit per definir.  

Objectius 

Promoure l’activitat física saludable en totes les edats. 

Crear llaços entre poblacions mitjançant l’activitat física. 

Conèixer la funció del fisioterapeuta en l’activitat física. 

Horari i cronograma: 

09.00 h - 9.30 h: Preparació dels espais per part de la Secció. 
9.30 h - 10.00 h: Acreditació dels participants.  

10.00 h: Sortida de la caminada esglaonada en grups de 20 persones cada 5 minuts. 

10.00 h -11.30 h: Caminada. 
11.30 h -12.30 h: Esmorzar saludable.  

12.30 h-13.00 h: Recollida del material per part de la Secció. 

Espai necessari (dimensions/característiques) 

Es realitzarà a l’aire lliure, no es necessiten espais per part del Col·legi. Els permisos i espais de 

Torredembarra es negociaran amb l’Ajuntament des del Col·legi. 

Material  



Per part del CFC: Material de promoció del DiFT 

(mascaretes/samarretes/bosses/mostres/obsequis diversos/etc.).  

Per part de l’Ajuntament de Torredembarra: 10 taules, 100 cadires, permisos plaça principal - 

envelat final - circuit.  

Per part de la Secció: Compra de l’esmorzar. 

Nombre de participants 

Si la COVID ho permet, entre 50 i 200.  

Inscripcions 

Les inscripcions es realitzaran a través dels dos grups col·laboradors, La Torre Camina i l’Esplai 

de la Gent Gran, i el correu de la Secció: tarrragona@fisioterapeutes.cat. S'obriran un mes abans 

de la caminada i es tancarà 5 dies abans. 

Difusió 

Es necessita un cartell publicitari on aparegui la informació principal que serà distribuït per 4 vies 

de comunicació: 

- Secció del Camp de Tarragona: A través de Facebook i Twitter. 

- Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: Falca de ràdio, publicitat a TV Reus-TV TGN, 

diaris. 

- Grups col·laboradors: Als seus locals i entre els seus socis. 

- Ajuntament de Torredembarra: Pel web i a través dels seus espais municipals. 

Patrocinadors 

Proposem aquests patrocinadors perquè el CFC pugui fer els contactes o, si ja els té, per obtenir 

patrocinadors per al DiFT.  

- Decathlon: beguda o barretes energètiques (telèfon contacte: 977 55 60 60) 

- Fisiocrem: samarreta/motxilla-sac o mostra de productes. 

- Kyrocream: mostra de productes. 

- Rehabmedic: motxilla/sac de Rehabmedic, tovallola o qualsevol altre obsequi. 

- Borges: bosses de fruits secs (contacte Nuria: colaboraciones@borges-big.com) 

- Aneto: mostra de caldo (telèfon contacte: 938 30 50 26) 

- BuFF: obsequi per als participants (telèfon contacte: 938 01 70 36) 

- Algú que ens pugui patrocinar ampolles d'aigua per als participants. 

- Algú que ens pugui patrocinar fruita per als participants. 

Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contactar amb la Roser i l’Alejandra. Tània Juny 

mailto:tarrragona@fisioterapeutes.cat
mailto:colaboraciones@borges-big.com


Contactar amb Torredembarra. Noema Juny-Agost 
 

2. Formació 2021 
Respecte a la formació 2021-2022: 

1) Seminari tècnic de Sòl Pelvià: Es realitzarà al CAP Llevant. 

2) Jornada anual de la Secció: Continuar l’organització i contactes des del Col·legi.   

3) Canvi de dates del Curs de tendinopaties d’Albert Torné als dies 16 i 17 d’octubre de 2021.  

4) Formació 2022:  

- Suport vital bàsic i desfibril·lació externa semiautomàtica. 

- Activitat física terapèutica en geriatria (Mireia Solà). 

- Introducció al mètode McKenzie: columna lumbar (Jorge Lledó). 

- Revisió sistemàtica i metanàlisi (Javier Pérez). 

- Exercici terapèutic en oncologia (Raquel Sebio). 

- Diferencia’t mitjançant la marca personal (Endika Lozano i Alejandro Tomás). 

Tasques a realitzar   
 
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contactar amb el CFC per conèixer l’estat de la 
jornada anual 

Tània Juny 

Conèixer l’estat de la formació 2022. Tània Juny 
  

3. Acte de graduació URV 2017-202 
El passat dissabte 19 de juny es va celebrar la graduació de fisioteràpia de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV) de la promoció 2017-2021. L’acte va tenir lloc a Mas d’en Ros, a l’aire 
lliure, seguint les mesures sanitàries marcades per la universitat. En representació del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya hi van assistir el Dr. Ramón Aiguadé, degà del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, i la Sra. Cristina Adillón, coordinadora de la Secció 
Territorial Camp de Tarragona. 

L’acte va estar presidit per la responsable del Grau i membre del deganat de la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut, Dra. Isabel Salvat, qui va dedicar unes paraules als graduats 
recordant la seva trajectòria en aquests 4 anys; la Sra. Ester Bermúdez, representant de 
l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, qui ha apadrinat aquesta promoció, i el Dr. Ramon 
Aiguadé, representant del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, qui va donar la 
benvinguda als recent graduats al nostre col·lectiu professional. 

Es varen fer diversos parlaments per part dels alumnes, i per part del professorat, la Montse 
Jové i la Cristina Adillón, professores del grau, van entregar les bandes a tots els graduats.  

La cerimònia va finalitzar amb un pica-pica a l'aire lliure al Mas d’en Ros.  
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  



Enviar resum i fotografies. Cris Juny 
 

4. Participació en el Consell de Salut de Reus. 
El proper 7 de juliol del 2021 es realitzarà una reunió del Consell de Salut de Reus per continuar 
avançant en el programa. Hi assistirà la Jordina Ballesté com a membre de la Secció Territorial del 
Camp de Tarragona. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Assistència presencial. Jordina 07/07/2021 

 

  
  
Coordinadora VP                               -                                                 Sotscoordinadora  
Cristina Adillón                                 -                                                       Tània López  

Data propera reunió  
Juliol 


