
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 5/20 Hora d’inici: 21 h Data: 29/06/2020  

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

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

Convidats  [Campo]        [Campo]         
  

Ordre del dia  
1. Reunió amb Junta de Govern. 
2. Reunió Consell de Salut Reus  
3. Reorganització tasques de la secció 
4. Reunió ICAT amb partits polítics de Tarragona 
5. Formació 
6. Organització de l’Assemblea CFC 23/07 
7. DIFT 2020 

  
1. Reunió amb Junta  
Tània i Cristina es reuneixen amb Ramón Aiguadé, Irene Martínez i Roser Alfonso per 
comentar temes organitzatius de la Secció.  Es concreta que a partir d’ara Ramón Aiguadé 
passarà a ser l’enllaç de la Secció de Camp de Tarragona amb Junta de Govern. Roser 
s’encarrega del tema Formació, i Irene Martínez és la responsable de Seccions.  
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització     
                

  
2. Reunió Consell de Salut Reus 
Selecció d'àmbits de treball en salut i creació de grups de treball. 

Mitjançant votació entre els assistents es creen tres grups de treball dins del Consell Municipal 
de Salut per a poder abordar tres àmbits que es consideren importants a treballar dins del 
marc de la Salut Pública després de la crisi del coronavirus: 

- Salut en la família i la infantesa.  

- Educació en la salut i participació ciutadana.  

- Salut mental i emocional.  

La secció de Camp de Tarragona participarà activament en el grup de treball d'Educació en 
salut i participació ciutadana.  

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Esperem contacte del Consell per començar amb 
el grup de treball.  

Tània i Laura  

  



3. Reorganització de tasques de la Secció 
Ens reorganitzem les tasques internes a realitzar de forma habitual a la Secció Territorial de 
Camp de Tarragona: 
 

- Cris Adillón: encarregada del calendari, formació i de la planificació de cursos URV. 
Encarregada principal de les reunions de ICAT.   

- Noema Pérez: s’encarregarà de formació, contacte i gestió d’espais del CAP Llevant 
de Tarragona per a la realització de cursos i seminaris. 

- Tania Lopez: Referent en la gestió d’esdeveniments i contacte per a la organització del 
DIFT.  

- Laura Menés: comunicació en xarxes socials i premsa. Referent en les reunions del 
Consell Municipal de Reus.  

 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

 
4. Reunió ICAT amb partits polítics de Tarragona 
Proper 2 de juliol reunió de l’ICAT a les 17 hores via Gomeeting amb els diferents 
representants dels partits polítics de Tarragona. Assistirà la Cristina Adillón 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Assistir a la reunió Cris 2 de juliol 

 
5. Formació 
Estem a la espera de les noves normatives per a la realització de cursos presencials, en 
concret per a l’ús de les instal·lacions del CAP Llevant i de la URV.  
 
Tota la formació programada per aquest any 2020 es passa a l’any 2021.  
 
Cap al mes de setembre intentarem oferir sessions o cursos on-line. Intentarem programar els 
seminaris tècnics organitzats per CFC per fer-los de manera on-line  
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Organització de la formació Noema i Cris  

 
6. Organització de l’Assemblea CFC del 23 de juliol  

- Proposem fer una ruta per Tarraco Romana com a activitat prèvia o posterior a la 
realització de l’Assemblea.  

- Es necessitaria d’un lloc a l’aire lliure per a la reunió que garanteixi les mesures de 
seguretat requerides, d’un aforament d’entre 40 i 50 persones, i que tingui connexió a 
la xarxa. Proposem dues opcions d’aquestes característiques: 

1. BARHAUS (Carrer de Sant Llorenç, 22, 43003 Tarragona) 
2. Restaurant Parc de les Granotes, al costat de l’amfiteatre (Via William J. Bryant, 

2, 43007 Tarragona) 



Per últim, també es podria realitzar la reunió a una sala del Palau Firal i de Congressos 
de Tarragona (Arquitecte Rovira, 2, 43001 Tarragona), però seria un espai tancat.  

 
- Ens demanen el contacte d’allotjament a Tarragona per als assistents que ho 

requereixin.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contacte per visita per Tarraco Romana  Noema  
Llista de llocs per poder fer reunió a aire lliure Noema Abans del 03/07 
Preguntar material i necessitats per dur a terme 
l’Assemblea i aforament necessari.  

Tania  Abans del 03/07 

Gestionar els espais quan tinguem el vistiplau de 
Junta de Govern del CFC.  

Noema Juliol 

 
7. DIFT 2020 
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. A més, disseny d’un taller dirigit a pacient oncològic (p.ex drenatge limfàtic?). 
Segons evolució del COVID19. 
 
Fer previsió del material necessari i d’obsequis per a TOTS els assistents.  
 
Proposta de dates per a la celebració del DIFT a Camp Tarragona en horari de 17 a 19 h:  

- 3 de octubre 
- 17 octubre 

 
Posteriorment es farà un berenar saludable per a tots els assistents.  
 
Intentarem que la celebració del DIFT coincideixi en dia amb la jornada anual en Salut Mental 
(9-13 h) 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Organització DIFT Tania  

 
 
 

 
 
  
CoordinadoraVP                                                           Sotscoordinadora  
Cristina Adillón                                                                Tània López  
 

Data propera reunió  
Finals de Juliol 


