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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 12/2016 Hora d’inici: 20:00 h Data: 2/12/2016 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Rubèn Darío Molina   Tània Lopez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. III Jornada Fisioteràpia Solidària 2016 
2. Reunió anual 2017 
3. Col·laboració amb la III Jornada dolor miofascial i punció seca  
4.         Precs i preguntes 

 
1. II Jornada Fisioteràpia Solidària 2016      

El passat 12 de novembre de 9.30 h a 14.00 h es va realitzar, al Centre Cívic del Carme de 
Reus la II Jornada de Fisioteràpia Solidària organitzada per la Secció Territorial de 
Tarragona. 
 
En resum, la Jornada va anar molt bé, la gent ens va transmetre la seva satisfacció 
després dels tallers i conferències. 
 
Com reflexions de grup, vam comentar: 
1. S'ha de millorar la comunicació amb l'entitat col·laboradora que fa al lliurament dels 
diners recaptats. En una de les primeres reunions, previ al dia de Jornada, es va comentar 
que el lliurament dels diners es faria un dia que per a tots fos ideal, davant mitjans de 
comunicació locals i amb el president d'AFANOC. La realitat va ser completament diferent. 
El dilluns 14 de novembre de 2016, i després que una de les treballadores d'AFANOC 
Tarragona ens ho confirmés, ens vam acostar a la seva seu per fer el lliurament de les 
donacions recollides i una foto de la mateixa. Es va realitzar el lliurament dels diners amb 
normalitat, però no vam poder fer cap foto del moment perquè la màxima representant de 
la seu de Tarragona, no es trobava a l'oficina. A més, al certificat de donacions que va 
emetre l'AFANOC, només apareixen els diners recollits a la seva guardiola (300 € aprox.), 
quan en realitat van ser lliurats uns 500 € atès que vam vendre (nosaltres, els integrants 
de la Secció) marxandatge d'AFANOC. 
2. En properes edicions, donar opció als estudiants a col·laborar de manera voluntària en 
l'organització de la Jornada en tasques com dirigir la gent cap a les diferents sales. 
3. Canviar l'estratègia de comunicació i definir bé la difusió pensant en el públic a què 
volem arribar. La difusió de l'esdeveniment començarà amb 1 mes d'antelació com a 
mínim. 
4. La data proposada per a la III Jornada de Fisioteràpia Solidària és el dia 28 d'octubre de 
2017. 
5. L'organització de simultaniejar tallers i conferències ha funcionat bé aquest any, hem 
decidit repetir-la de cara a l'any que ve. 
6. Com a suggeriments de noves temàtiques, els participants van comentar d'afegir al 
programa un taller d'estiraments. 
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7. A la reunió de febrer de 2017 es començarà a preparar la III Jornada. 
8. Elaborar la memòria de la Jornada per enviar-la a l'Ajuntament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb la Roser CFC per realitzar la 
memòria. 

Eva 
Hernando 

Desembre 2016 

 
2. Reunió anual 2017 

  A la reunió d'octubre es van proposar com a temàtiques per a la reunió anual 2017: 
- Abordatge de la cicatriu 
- Oncologia / pediatria 
- Escoliosi 
- Dolor crònic 
 
Al final es decideix fer-la sobre dolor crònic el dia 4 de març de 2017. Per a la propera 
reunió es valoraran propostes sobre ponents per contactar amb ells al més aviat possible. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Proposta de ponents  Cris Adillón  Desembre 2016 

 
3. Col·laboració amb la III Jornada de dolor miofascial i punció seca 

La Cristina Adillón forma part del comitè organitzador de la III Jornada de Dolor Miofascial i 
Punció Seca, que tindrà lloc a Reus el proper 26 maig de 2017. 
  
Des de l'organització es demana la col·laboració del CFC en tema d'acreditacions, material 
per als assistents (carpetes, folis, bolígrafs, caramels), opció de col·locar un estand, difusió 
de l'esdeveniment... 
 
També se li demanarà al Sr. Manel Domingo, com a degà del CFC, si pot ser a la taula 
inaugural de la Jornada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Escriure proposta per al CFC Cristina Adillón  Desembre 2016 
Contactar amb el Manel Domingo  Eva Hernando Desembre 2016 
                  

 
4. Precs i preguntes  

1. La STT s'interessa per saber com funciona el projecte de Salut a l'escola del CFC. Ens 
agradaria poder instaurar-lo a la província de Tarragona. 
2. La Tània López proposa desenvolupar un projecte de "Parlant de la teva salut" per fer 
difusió de Fisioteràpia als mitjans de comunicació a la província de Tarragona. 
3. Es proposa d'elaborar una borsa d'estudiants perquè col·laborin com a voluntaris en les 
activitats de la STT. 
4. La Cristina Adillón comenta que des de la URV estarien interessats a parlar de fer 
formació compartida amb el CFC. 
Buscar un altre lloc per fer formació del CFC a més del CAP Catalunya. 
5. Iniciar els tràmits per al curs de Fisioteràpia vestibular. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preguntar a la Roser pel projecte Salut a l'Escola. Eva Hernando Desembre 2016 
Iniciar l'elaboració del projecte “Parlant de la teva 
salut". 

Tania López   Desembre 2016 

Comentar, a la reunió trimestral, el tema de la borsa 
estudiants i la formació compartida amb la URV. 

Eva Hernando Desembre 2016 

 
Data propera reunió 
 Presencial 29-2-16 

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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