SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Núm. d’acta: Enero

Hora d’inici: 20:30

Data: 29/01/20

Assistents:
Coordinador [x] Cristina Adillón
[x] Noema Pérez

Convidats

[x] Laura Menés

[Campo]

Sotscoordinador
[x] Joan Álvarez

[x] Tània Lopez
[Campo]

[Campo]

Ordre del dia
1. Esdeveniments esportius
2. Jonada anual
3. Formació 2020
4. Renovació membres de la secció
5. Dift 2020
6. Activitats futures
7. Jornada stop intrusisme
8. Despeses
1.
Esdeveniments esportius
Tània parla amb l’organització de la cursa Reus-Padres-Reus i comenta que aquest any la
secció de Camp de Tarragona ja no col·laborarà amb ells ja que l’objectiu de donar visibilitat
a la fisioteràpia en aquest esdeveniment esportiu ja s’ha realitzat durant diversos anys
consecutius. S’exposa que el CFC està a la seva disposició per poder gestionar la
contractació del servei de fisioteràpia.
El nou esdeveniment esportiu en que el participarà la secció serà la curs de Bràfim que es
durà a terme el proper 15 de març del 2020. L’horari aproximat serà de 9:30 a 12:30 h i en,
un principi, hem acordat la contractació de 2 fisioterapeutes.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Continuar l’organització de la cursa

Responsable

Joan, Tania i
Laura

Data realització
Propera reunió

2.
Reunió anual Secció Camp de Tarragona
D’acord amb l’esquema que vam parlar a la reunió anterior, continuem buscant un tercer
ponent a la jornada de Salut Mental.
L’espai que volem fer servir per la jornada és el Caixa Fòrum de Tarragona. Actualment, per
poder obtenir la bonificació col·legial ha de ser reserva directament a través del CFC. La
jornada (a l’espera de la disponibilitat del Caixa Fòrum) es voldria dur a terme el proper
09/05/2020 en un horari aproximat de entre les 9:00 i les 13:00 h.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Continuar treballant el programa
Contacte amb un tercer ponent

Tania
Laura

Propera reunió
Propera reunió

Contacte amb CFC per a que reservin l’espai Cris
al Caixa Fòrum de Tarragona.
Preparació material de difusió i difusió amb el Cristina i Joan
CFC i xarxes
Contacte amb càtering esmozar
Noema
Contacte amb CaixaForum

CFC

Propera reunió
Un cop acreditada la
jornada
Un cop acreditada la
jornada
Propera reunió

3.
Formació 2020
Actualment tenim plantejats els següents cursos per al 2020 però resten a programar en el
calendari:
- Tendinopatia
- Kineastetics
També realitzarem el curs de fisioteràpia respiratòria avançada. En un principi teníem
programat el curs per l’ abril. La docent que impartirà el curs ha demanat canviar les dates a
18, 19 i 20 de setembre. Pensem que en principi no és viable canviar les dates degut a
incompatibilitat amb altres cursos que es desenvoluparan cap a final d’any. De totes
maneres, podríem mirar de gestionar calendari si no trobéssim solució a la primera proposta
de dates que es va pactar amb la docent.
Com a seminari tècnic és realitzarà el del corredor (pendent també de calendari).
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Continuar contacte amb Albert Torner i
demanar la documentació del curs
Gestionar calendari de cursos amb CFC
Reserva espais CAP Llevant

Joan

Febrer

Cris
Noema

Propera reunió
Quan els cursos
estiguin confirmats.
Propera reunió

Enviar e-mail a la docent del curs
Cris
Fisioteràpia respiratòria per gestionar dates.

4.
Renovació membres de la secció
Tots els membres que actualment pertanyen a la Secció Territorial de Camp de Tarragona
renoven la seva participació en la mateixa.
En principi, creiem que som suficients com per assumir la feina que suposa la gestió de la
secció, per tant, no creiem necessari obrir llistes per la secció de Camp Tarragona.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Enviar e-mail de renovació de membres de secció Cris

Propera reunió

5.
Dift 2020
Estem pendents de la proposta de Dift del CFC per saber si enguany es centralitzarà o
també realitzaran esdeveniments les seccions territorials.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Pendent de informació per part del CFC.

Responsable
CFC

Data realització

6.
Activitats futures
Volem realitzar un cicle de xerrades per a la població al territori de Camp Tarragona. Així
doncs serien un total de 6 xerrades que es durien a terme a Falset, Reus, Tarragona
Montblanc, Valls i El Vendrell. La temàtic de la xarrada volem enfocar-la a la prevenció de
lesions i que tingui una durada de entre 1 – 2 hores. Es realitzaria un dia de la setmana de
dilluns a divendres.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Continuar treballant en el cicle de xerrades

Responsable
Tots

Data realització
Propera reunió

7.
Jornada stop intrusisme Tarragona
El proper dilluns 17 febrer de 18:30 a 20:00 h al Caixa fòrum de Tarragona es celebra una
taula rodona en contra de l’intrusisme en la que, a més del responsable d’intrusisme del
CFC, també es convida a algun membre de la secció de Camp Tarragona a assistir-hi.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

8.
Dubte liquidació Secció Camp de Tarragona.
Ens agradaria saber com es realitzen les liquidacions de les despeses que enviem els
membres de la secció ja que em detectat irregularitats en els últims mesos.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Preguntar al CFC

Data propera reunió

Finals de Febrer

Responsable
Cris

Data realització
Propera reunió

CoordinadoraVP
Cristina Adillón

Sotscoordinadora
Tània López

