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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 06/2015 Hora d’inici: 20.30 hores Data: 11-6-2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Antonio Maya 

 Cristina Bofarull  Francisco Cobos  Jordi Jové 

 Ruben Darío Molina  Joan Ramon Margalef   

Convidats              
 

Ordre del dia 
 
1.  I Jornada solidària  STT 2015. 
2. Calendari segon semestre 2015. 
 

 
1. Jornada solidària STT 2015 

 
La Secció Territorial de Tarragona, coincidint amb el 25 aniversari del CFC decideix organitzar una 
jornada solidària con dos objectius principals: 
 
-Recaptar diner per a una ONG o projecte solidari. 
-Donar a conèixer a la població tots els serveis de salut que pot oferir la Fisioteràpia. 
 
El projecte consisteix a organitzar un programa on s’ofereixin diferents tallers pràctics i tractament 
de Fisioteràpia individual per als usuaris que ho desitgin. S’hi dedicaria la jornada d’un dissabte 
sen la qual, durant tot el dia, s’oferirien tallers i tractament fisioterapèutic. En acabar, els usuaris 
poden deixar la voluntat en una urna am b l’objectiu de què tot el que es recapti anirà destinat al 
projecte solidari escollit.  
 
L’Ajuntament de Reus té uns grans recursos repartits en diversos centres cívics per tota la ciutat, 
amb un gran volum d’usuaris i activitat.  
 
La demanda de la STT al recórrer a l’ajuntament és demanar suport i col·laboració a nivell de 
recursos per poder desenvolupar tot el projecte solidari.  
 
La reunió transcorre de manera distesa, i la coordinadora de la STT pot exposar la idea del 
projecte. La valoració per part de la regidora és molt positiva, i ens mostra el seu suport i el de 
l’Ajuntament per poder tirar-ho endavant.  
 
Es decideix que la ubicació serà al Centre Cívic del Carme, plaça de la Patacada, 10, Reus. 
 
Es realitzarà difusió a tots els centres cívics a través del Facebook “centres cívics de Reus” i via 
mailing.  
 
Queda pendent: 
 

- Realitzar el programa inicial de la jornada solidària. 
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S’acorda una nova reunió un cop resolts els punts anteriors per veure les instal·lacions i concretar. 
 
En l’anterior reunió mensual es va comentar de buscar, també, qui s’encarrega dels centres cívics 
a Tarragona. La persona que actualment dirigeix els centres cívics es diu Montse Vargas 
(mvargas@tarragona.cat).+ 
 
A la reunió d’avui acordem esperar a veure quina resposta de fisioterapeutes tenim abans de 
contactar amb aquesta persona. Primer millor tenir cobert Reus i si hi ha molts fisioterapeutes 
interessats obriríem la possibilitat de la jornada a Tarragona. 
 
FISIOTERÀPIA SOLIDÀRIA 2015- SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA DEL CFC 

 
DATA: 
  
12-12-2015 
 
LOCALITZACIÓ: 
 
CENTRE CÍVIC DEL CARME 
Plaça de la Patacada, 10, Reus 
 

  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Enviar informe Ajuntament. Eva Hernando Juny 2015 
   

 
2. Calendari segon semestre 2015 
Setembre:  intentar programar nou Seminari de Reprogramació Abdominal d’acord amb la  llista 
d‘espera del proper cap de setmana. 
 
Octubre:  programació Curs de coloproctologia per al 17-18  
 
Novembre:  
 
- Cursa fisio 8 novembre 
- Jornada neuromusculosquelètica 27 novembre 
- DiFT 28 novembre 
- Mitja Marató 29 novembre 
 
Desembre:  
I Jornada solidària STT 12 desembre 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
Data propera reunió 

  

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Eva Hernando       Antonio Maya 


