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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 02/2018 Hora d’inici: 19.00 h Data: 12 -02-18 

 
Assistents: 
Coordinad
or  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Tània Lopez  Noema Pérez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. Reunió anual 2018. 
2. Conveni URV. 
3. Cursos per a estudiants. 
4. DiFT 2018.  

 
1. Reunió anual 2018 

Data: 14/04/2018 
La Cristina Adillón presenta una proposta de programa d'esport que és acceptada per majoria. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Comunicar a la Roser data per reservar sala al 
Caixa-Fòrum. 

Eva Hernando  12 febrer 2018 

Contacte ponents. Cristina Adillón febrer 2018 
 

2. Conveni URV  
La Cristina Adillón es reuneix amb la Isabel Salvat, responsable dels estudis  de Fisioteràpia, en 
referència a l'estat del conveni entre CFC-URV. 
El CFC i la URV han col·laborat activament a través de l’establert al conveni signat en data 03-12-
2014, en tasques de difusió de la Fisioteràpia i de suport a les activitats mútues. 
 
Arran de la denegació de l'addenda al conveni entre la URV i el CFC per col·laborar en la 
realització de cursos a les instal·lacions de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i amb el 
canvi de responsable d'ensenyament (actualment la Dra. Isabel Salvat Salvat) es decideix establir 
un nou conveni de col·laboració.  
 
Per ambdues parts es proposa: 
- Poder realitzar formació conjunta i compartir espais. 
- Col·laboració d'alumnes en esdeveniments esportius tutoritzats per un col·legiat. 
- Col·laboració en projectes de recerca. 
La URV està disposada a realitzar un nou conveni de col·laboració amb el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
A l'espera de la resposta de la Junta de Govern del CFC.  
 
L'Eva Hernando presentarà la proposta a Junta de Govern. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Presentar proposta a JG.  Eva Hernando 5 març 2018 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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3. Cursos per a estudiants 
De la proposta realitzada pels estudiants de Fisioteràpia i la necessitat d'implicar-los en la vida del 
seu futur col·legi professional, neix la idea de realitzar cursos de formació específics per a 
estudiants. És cert que els alumnes poden accedir als cursos proposats pel CFC, però a vegades 
no s'adeqüen als seus coneixements (que són menors) o àrees d'interés. Per tant, es podrien 
preparar cursos per a estudiants que fossin de menys hores que els dels professionals, i en 
conseqüència més barats, i amb coneixements més bàsics. D'altra banda, també podria ser una 
oportunitat per proposar com a docents a fisioterapeutes més joves, donant així experiència laboral 
en àmbits de docència i projecció als més novells. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
4. DiFT 2018 
 De les darreres experiències viscudes, la STT determina que s'elimina el format de Jornada 
Solidària i s'utilitzaran els recursos per a l'organització del proper DiFT. La proposta que hem 
determinat és: 
- Organitzar l'esdeveniment el 07/10/2018. 
- Preparar diversos recorreguts per Reus per poder organitzar una caminada popular de 5km, una 
cursa de 5km, una cursa de 10 km i una mitja marató.  
- Cobrar una inscripció simbòlica, a determinar, a tots els participants per recollir diners i donar-los 
a alguna organització benèfica.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb l'Ajuntament de Reus. Tania Durant els propers 3 mesos  
Recorreguts. Tania Durant els propers 3 mesos  
Contacte amb organització benèfica i grups de 
corredors. 

Tania Durant els propers 3 mesos  

 
Data propera reunió 
12 febrero  2018 

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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