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SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA  

Núm. d’acta: 10/19  Hora d’inici: 21.00 h Data: 28/11/19  

  
Assistents:  
Coordinador  Cristina Adillón  Sotscoordinador  Tània Lopez  
Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez   

Convidats    Ramón Aiguadé          
  

Ordre del dia  
1. Esdeveniments esportius. Cursa Reus-Prades, Cursa Bràfim 2020.  
2. Jornada anual 2020.  
3. Formació 2020.  
4. Coordinació amb Junta des de la Secció Territorial.   
5. Altres.  

  
1. Esdeveniments esportius  
1.1. Reus-Prades-Reus. Acordem que després de col·laborar en vàries ocasions amb ells, ja 

s’ha introduït la figura del fisioterapeuta a la cursa i aquest any només oferirem l’opció de 
publicar l’oferta de treball per contractar els fisioterapeutes que necessitin.  

 
1.2. Cursa de Bràfim. Aquest any col·laborarem amb aquest esdeveniment esportiu per tal 
d’implementar el paper del fisioterapeuta en l’àmbit esportiu.  
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contactar amb l’organització de la cursa.  Tània  Desembre/Gener   
Gestió de dates i organització de la feina. 
Contactar amb els responsables.  
(Tània, enviar a Joan la informació de les 
curses dels anys anteriors).  

Joan  
  
Tània  

Desembre/Gener  

  
2. Reunió anual Secció Camp de Tarragona  
Valorem l’opció de passar la reunió a jornada, aprofitant que Terres de l’Ebre no farà jornada 
aquest 2020. Estem pendent de la data de la reunió de l’eix transversal podent fer-la coincidir a 
Tarragona.  
Possible data de la reunió anual 09/05/2020 matí de 9h - 13h.  
Per votacions, es decideix que el tema de la reunió anual sigui ‘Salut mental’.  
Pendents de tancar el programa abans de que finalitzi el gener.  
Pendents de buscar possibles espais per realitzar-la.   
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Pensar possible programa.  Tots  Propera reunió  
Pensar possibles llocs. Tots  Properes reunions  

 



 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 

05-06-12 Versió 01 

Pàgina2 de 2 

 
3. Formació 2020  
3.1. Curs respiratori. Reservar aula i parlar possibles horaris per al curs.  
3.2. Seminari tècnic Running. Contactar i preguntar si és possible per un ST.  
3.3. Curs gratuït tendinopaties. Contactar amb l’Albert Torner per saber dates i opcions per les 
hores que tenim.   
3.4. Curs kinesthetics. Preguntar per informar-nos de possibilitats.   
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contacte amb el CAP Llevant Curs respi  Noema  Desembre  
Curs Running Joan      Desembre    
Curs tendinopaties     Joan  Desembre/Gener      
Curs Kinesthetics Tania Desembre/Gener 

  
4. Altres 
4.1. Tenim un nou gabinet de presentació de comunicacions, alhora de publicar esdeveniments o 
fer promoció sobre alguna reunió o curs, etc. Possible reunió amb la Cristina. 
Enviar sempre la informació amb còpia a ells i a la Roser, etc. 
Comentem amb el degà de poder tenir llibertat per publicar a les xarxes socials directament 
nosaltres avisant el gabinet de comunicació i el Col·legi de quan i què farem.  
 
4.2. Parlem del DIFT 2020 i tenir en compte l’FTP20 i la Nit de la Fisioteràpia que s’organitzarà tot 
junt el proper any. 
 
4.3. Altres:  
4.3.1. Comuniquem que tenim dificultats de comunicació amb la Junta de Govern per poder parlar 
de les necessitats de la Secció. Acordem amb el degà poder contactar directament amb la Roser 
Alfonso. 
4.3.2. Expressem la nostra disconformitat amb la difusió que se’ns va fer del DIFT 2019 i la poca 
visibilitat a la revista de fisioteràpia que hem tingut, així com la poca ajuda que vam tenir a l’hora 
de propostes per les activitats a realitzar i poca empatia ni preocupació per buscar patrocinadors 
quan se’ns va comunicar que es faria des del Col·legi. 
4.3.3. Ens agradaria poder fer propostes a l’hora d’invertir els diners de la Secció. El degà ens 
dona l’OK per fer-ho.  
4.3.4. Volem promoure cicles de xerrades remunerades a la població de Tarragona. Incitant a fer-
les a diferents professionals de la província a part dels membres de la Secció. 
4.4. Pendents de la propera reunió de Govern itinerant, esperant data al gener, febrer. Pensar en 
possibles llocs. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Pensar cicle de xerrades.  Tots  Gener 
      

   
Data propera reunió  
Desembre 

  
Coordinadora VP                                                                         Sotscoordinadora  
Cristina Adillón                                                                                    Tània López  


