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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:       Hora d’inici: 20.00 h Data: 4-11-2014 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador  Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Francisco Cobos  Jordi Jové 

 Ruben Darío Molina  Joan Ramon Margalef   

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. Mitja Marató de Tarragona. 

 
 

1. Mitja Marató de Tarragona 
 
1.  El dia de la Mitja Marató és diumenge 30 de novembre. El responsable de la Secció de 
Tarragona que hi anirà: Rubèn Dario Molina. Aquest any hi ha 2.250 places per a la Mitja Marató i 
1.000 places per la cursa de 10 km. 
 
2. Material: enguany hi haurà 15 lliteres. Adaptar la comanda de material. Demanar un 'plotter' 
més, atès que enguany s'haurà de posar un d'ells a l'entrada del recinte. El lloc on s'ha d'enviar el 
material és a la piscina municipal del Serrallo. 
 
3. Per a la publicació de l'oferta de feina: es necessitaran 6 fisioterapeutes, que hauran de ser a la 
piscina municipal del Serrallo a les 9.30 hores per tal d'ajudar el Rubèn, company de la Secció de 
Tarragona, a endreçar i organitzar tot el material. Aquest any, de la mateixa manera que l'any 
passat, coincideixen la Mitja Marató amb la cursa de 10 km, i totes dues carreres comencen a les 
10 hores. Està previst que els primers corredors acabin al voltant de les 10.30 hores. Però és 
important que a l'oferta de treball aparegui que han de ser allà a les 9.30 hores. 
 
4. Les samarretes del CFC: 6 fisioterapeutes,15 estudiants i el Rubèn. 
 
5. Donar el número de mòbil del Rubèn als 6 fisioterapeutes que hi vagin a treballar, per si 
necessiten contactar amb ell. 
 
6. Referent al tema dels estudiants, vénen a través de la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut de la URV, de Reus, i és el Toni Maya qui es posa en contacte amb la responsable de 
Fisioteràpia de la facultat. Actualment ja estem en ple procés. 
 
7. L'organització de la Mitja Marató dóna un tiquet per a esmorzar (l'encarregat de recollir-los serà 
el Rubèn, que ell ja ho sap, i també sap que els ha de recollir només arribi ell, perquè els ha d'anar 
repartint als fisioterapeutes/estudiants conforme vagin arribant a les 9.30 hores, atès que l'objectiu 
és que els fisioterapeutes/estudiants esmorzin només arribar per estar preparats per quan 
comencin a arribar els primers corredors al voltant de les 10:30 hores).  
  
8. L'horari d'acabament del servei depèn de quan van acabant el corredors de la Mitja Marató. 
Però per l'experiència d'altres anys, a les 14 hores ja hem començat a recollir-ho tot.  
 
9. El Jordi Jové farà la difusió de l'esdeveniment al Facebook de la Secció. 
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2.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
3.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                 

 
4.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                 

 
5.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
7.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
8.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
9.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
10.       
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Aprovació de l’acta 
      

 
 

Data propera reunió 
      

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Eva Hernando  despeses 4-11-2014       
Antonio Maya despeses 4-11-2014       
Cristina Bofarull                   
Francisco Cobos                   
Jordi Jové despeses 4-11-2014       
Joan Ramon Margalef despeses 4-11-2014       
Ruben Darío Molina despeses 4-11-2014       
                   

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 


