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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 11/16 Hora d’inici: 19.00 h Data: 06/11/2016 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Rubèn Darío Molina   Tània Lopez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. II Jornada Fisioterapia Solidària 2016 
2. Precs i preguntes 

 
1. II Jornada de Fisioteràpia Solidària 2016 
El proper 12 de novembre de 9.30 h a 14.00 h es realitzarà, al Centre Cívic del Carme de Reus, la 
II Jornada de Fisioteràpia Solidària organitzada per la Secció Territorial de Tarragona. 
 
Des del Departament de Comunicació del CFC ens van informar de la possibilitat de realitzar una 
entrevista de ràdio per parlar de la Jornada el dilluns 7, serà per telèfon (la realitzarà el Rubèn). 
 
Després de la reunió amb el centre cívic per analitzar els espais disponibles per a les conferències i 
tallers i vista la resposta d'inscripcions, es comenta l'opció de deixar la sala polivalent per als tallers 
amb més demanda i una de les sales amb capacitat per a 20-30 persones per a les conferències. 
 
Segueix pendent el tema de la calefacció per a l'aula de plàstica on es durà a terme el taller de 
massatge infantil. Comentem l'opció de portar calefactors. 
 
Pel que fa a les inscripcions, la Roser Alfonso va proposar confirmar dilluns les places, però es 
comenta l'opció d'esperar a dimecres, un cop fet el recompte total de les inscripcions presencials 
dels centres cívics perquè es pugui apuntar el major nombre de gent. 
 
Es fa recompte del material demanat, tenint en compte el que ens deixa el centre cívic, per 
comunicar-ho al Col·legi. A més del material demanat pels ponents per als tallers, es comenta 
l'opció d'afegir tríptics del CFC, dels centres de Tarragona, samarretes, etc. 
 
A finals d'aquesta setmana passarem a recollir el material de 'merchandising' d'AFANOC per 
col·locar a l'estand el dia de la Jornada. 
 
Es passarà una enquesta de valoració de l'esdeveniment al final de cada activitat. El punt de 
recollida de l'enquesta estarà situat a la taula de l'urna de donatius per augmentar la visibilitat de la 
mateixa. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar correu electrònic per confirmar entrevista de 
ràdio 

Eva 
Hernando/Rub
èn D. Molina 

6 novembre 2016 

Enviar correu electrònic a la Roser Alfonso per 
endarrerir la confirmació de places. Fer enquesta de la 
Jornada.  

Cristina Adillón 6 novembre 2016 
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Passar a recollir el material de l'AFANOC, enviar correu 
electrònic al Jose i a la Roser per demanar el 
material     

Tania López  Novembre 2016 

 
Data propera reunió 
 Presencial 29-2-17. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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