
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 7/20 Hora d’inici: 21h Data: 28/07/2020 

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

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

Convidats Ramón Aigüadé [Campo] 

Ordre del dia 
1. Reunió trimestral Seccions Territorials
2. Reunió Consell de Salut Reus
3. Jornada Territorial online
4. Formació
5. DIFT 2020 i jornada anual Camp de Tarragona

1. Reunió trimestral Seccions Territorials
Cristina i Noema acudeixen a la Reunió trimestral Seccions Territorials realitzada a Tarragona. 
Resumim el que s’ha tractat a la reunió; com a punts importants es parla de fer una jornada 
Territorial online a on participin totes les seccions. Cada secció aporta un ponent per a la 
Jornada. 
Es demana a les seccions que s’actualitzi el text i foto de la web del Col·legi. 
Es parla de les properes formacions que s’intentaran programar i el que farem aquests propers 
mesos (actes, Dift, etc). Posem en comú idees...  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Foto i text dels membres de la secció Tots  Setembre 
Proposta ponents Jornada Territorial online Tots Juliol 

2. Reunió Consell de Salut Reus
La Laura acudeix a la reunió del Consell de Salut de Reus i s’acorda que la secció de Camp 
de Tarragona participarà activament en el grup de treball d'Educació en salut i participació 
ciutadana.  

Com a resum s’acorda desenvolupar els següents punts: 

1. Com activar la participació de la ciutadania en allò que determina la seva salut.

2. Com treballar amb la comunitat educativa com a vehicle per activar la salut de la comunitat.

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb el grup de treball. Laura Setembre 



3. Jornada Territorial online
 A la reunió trimestral de seccions s’acorda organitzar una Jornada Territorial online a on es 
demana que cada secció aporti un o dos temes i ponents per tal d’organitzar les diferents 
ponències. El tema comú escollit serà l’abordatge del fisioterapeutes en primera línia del 
COVID19. 
Des de la Secció Territorial Camp de Tarragona proposem 2 temes i els seus ponents: 
- Fisioteràpia respiratòria en temps de COVID 19. Ponent:  Anna Ferran
- Gestió en l’atenció primària durant aquests mesos de pandèmia. Ponent: Montse Inglés

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar Anna Ferran Tania Setembre 
Contactar Montse Inglés Cris Setembre 

4. Formació 2020
A la reunió trimestral es comenta que el curs que farà la secció Camp de Tarragona aquest 
any 2020 serà el de Tendinopaties amb l’Albert Torné. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Demanar dates possibles al ponent a través del 
CFC 

Tania 29/07 

Preguntar disponibilitat aules URV Cris Setembre 

5. DIFT 2020 i jornada anual Camp de Tarragona
Aquest any la temàtica del DIFT serà la fisioteràpia oncologia. 

Al Camp de Tarragona volem realitzar una ruta amb l’ajut del grup La Torre Camina a 
Torredembarra. 

S’ha de fer una previsió del material necessari i d’obsequis per als assistents.  

Proposta de dates per a la celebració del DIFT a Camp Tarragona en horari de 17 a 19 h: 
- 17 octubre

Posteriorment es farà un berenar saludable per a tots els assistents. 

Intentarem que la celebració del DIFT coincideixi en dia amb la Reunió anual i la jornada en 
Salut Mental (9-13 h) (ja acreditada.) Faltaran els contactes per reservar espais i demanar 
pressupostos esmorzar i berenar.  
El degà del CFC ens informa que als ponents se’ls hi paga 100€ per ponència. 



També es demanarà pressupost per fer obsequis (bosses) pels assistents. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar documentació organització DIFT Tania Juliol 
Demanar pressupost i despeses del 2019 per la 
reunió anual 

Cris Setembre 

Demanar pressupost esmorzar i berenar Noema Setembre 
Contactar amb la Torre camina Noema Juliol-Agost 
Merchandasing i regals pels assistents (propi o 
del CFC) 

Noema- Tania Agost- Setembre 

Buscar patrocinadors Laura Juliol-Agost-Setembre 

Precs i preguntes 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

CoordinadoraVP  Sotscoordinadora 
Cristina Adillón     Tània López 

Data propera reunió 
Setembre 


