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SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 1/2019 Hora d’inici: 21.00 h Data: 29/04/2019 

 

Assistents: 

Coordinador  Cristina Adillón Sotscoordinador   Tània Lopez 

 Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez   

Convidats               
 

Ordre del dia 
1.- Formació de la Secció Territorial del Camp de Tarragona 

1.1.- Seminaris tècnics 
1.2.- Curs bonificat 2019 

2.- Col·laboració de la Secció amb altres entitats 
2.1.- Reunió Taula de Col·legis Professionals 
2.2.- Conveni URV – Secció Camp de Tarragona 
2.3.- Proposta de col·laboració a la Jornada contra d’Intrusisme del Col·legi de Psicòlegs 
2.4.- Esdeveniment esportiu al Camp de Tarragona: Cursa Reus-Prades-Reus 

3.- DiFT – Proposta Junta de Govern canvi de data 
 

1. Seminari tècnic 

Es decideix realitzar un seminari tècnic de Fisioteràpia esportiva basat en el projecte Fisiorunners. 
Ja establert el primer contacte amb el docent (Marc Lari). Pendent de rebre el programa per enviar la 
proposta a la Junta del CFC.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent del programa del seminari  Cris Adillón Maig 

                  
 

2. Curs bonificat 2019 

La Secció es posa en contacte amb el docent per impartir el curs Kinaesthetics.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent resposta del docent Tània Lopez Maig 

                  
 

3. Reunió Taula de Col·legis Professionals 

La Cristina assisteix a la reunió de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona on es parla de 
la plataforma “Mercaderies per l’interior”. L’objectiu d’aquesta taula és constituir una unió 
professional que agrupi a tots els col·legis professionals de Tarragona, de col·legiació obligatòria, 
per tal d’aconseguir una major presència dels professionals a la societat i contribuir a la promoció de 
la funció social dels col·legis associats, i en la millora de les actuacions professionals.  
 
La plataforma de “Mercaderies per l’interior” té com a objectiu reclamar garanties de la provisionalitat 
del tercer fil ferroviari per la línia de la costa i demana a les institucions del territori que perseverin 
davant del govern de l’Estat per trobar una alternativa per al transport de mercaderies. 
Es demana l’adhesió de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Passar proposta al CFC Cris Adillón Maig  
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4. Conveni URV – Camp Tarragona 

El CFC va contactar amb la responsable del Grau de Fisioteràpia. A l’espera de la data amb la 
responsable del Grau (Maria Isabel Salvat). 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió URV Cris Adillón Pendent data CFC 

                  

                  
 

5. Proposta de col·laboració a la Jornada contra d’Intrusisme del Col·legi de Psicòlegs 

Restem a l’espera davant la proposta de participar a la Jornada contra d’Intrusisme del Col·legi de 
Psicòlegs.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reenviar correu electrònic de proposta a Junta de 
Govern 

Tania López Maig 

                  

                  
 

6. Esdeveniment esportiu al Camp de Tarragona: Cursa Reus-Prades-Reus 

Es decideix participar un any mes a la cursa Reus-Prades-Reus (diumenge 02/06/2019). 
Establim dos torns: matí i tarda. L’hora d’arribada de la STCT serà les 11.30 h, i dels fisioterapeutes 
contractats, les 12.00 h. A les 20.00 h conclourà l’acte. En ambdós torns es contractaran tres 
fisioterapeutes, contant amb sis fisioterapeutes durant la franja horària de 14 a 18 hores, atès que és 
en la que més es requereix el servei de Fisioteràpia.  
De la Secció Territorial del Camp de Tarragona ens distribuïm en els dos torns: 
Torn de matí: Noema, Tània, Cris i Joan 
Torn de tarda: Laura 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Perfilar detalls de l’organització Tània Lopez Mes de maig 

             

                  
 

7. DiFT – Proposta Junta de Govern canvi de data 

Davant la proposta de canvi de data de Junta de Govern, decidim passar el DiFT al 28/09/19.  
A l’espera de proposta d’activitat del DiFT al Camp de Tarragona.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proposta d’activitat del DiFT CFC – Junta 

de Govern 
Pendent CFC 

                  

                  
 

Precs i preguntes 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Data propera reunió 
27 maig 

 

Coordinadora       VP Sotscoordinadora 
Cristina Adillón      Tània López 
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