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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 01/2017 Hora d’inici: 21.00 h Data: 16/01/2017 
 

Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Rubèn Darío Molina   Tània Lopez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. Jornades TIC i 2.0 2017. 
 
2. Reunió anual 2017. 
 
3. Noves propostes projectes 2017. 
 
4. DiFT 2017. 
 
5. Salut a les escoles. 
 
6. Parlant de la teva salut. 
 
7. Precs i preguntes. 

 
1. Jornades TIC i 2.0 2017 
A l'última reunió trimestral del CFC, al desembre, l’Eva Hernando va comentar que la 
reunió anual de la Secció de Tarragona seria el 4-3-17 i tindria com a temàtica el "Dolor 
crònic". 
 
El Manel Domingo va comentar que la temàtica de les TIC i 2.0 2017 era també el dolor 
crònic i va proposar realitzar les TIC 2.0 a Tarragona. 
 
Des de la Secció s'accepta la proposta i es decideix canviar la temàtica de la reunió anual. 
Enviarem al CFC la proposta que la Cristina Adillón va redactar sobre el dolor 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar proposta ponents al CFC Eva 

Hernando 
Gener 

 
2. Reunió anual 2017 
La reunió anual de la Secció Territorial de Tarragona tindrà lloc el proper dia 4 de març a 
l'Aula Magna de la URV. 
 
Les opcions que es plantegen són: 
- Salut en la dona i en el nen. 
- El paper dels teixits en la mecànica humana (cicatrius). 
 
Es manté la data (4/3/2017). Cada membre de la Secció farà una proposta de 
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professionals per a les diferents ponències i les enviaran per correu electrònic amb la resta 
de membres abans del 20/01. 
 
En reunions prèvies es va comentar l'opció de realitzar 2 reunions anuals, una a principis 
d'any i una altra al final, de manera que l'altra temàtica, "El paper dels teixits en la 
mecànica humana (cicatrius”), podria realitzar-se a finals d'any . 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar proposta ponents reunió anual Tots Abans del 20/01/17 

 
3. Noves propostes projectes 2017 
Fisioteràpia als mitjans de comunicació: L’Eva va contactar amb una periodista de 
Catalunya Ràdio, Misericòrdia B.G., qui li va enviar diferents exemples de notes de premsa 
i li va explicar el funcionament per publicar-les. 
 
La proposta és preparar 1 tema per trimestre i enviar nota de premsa als mitjans sobre 
temes d'interès per a la població general relacionats amb els diferents àmbits que abasta la 
Fisioteràpia. S'aprova la planificació de les temàtiques mensuals proposada relacionada 
amb les diferents activitats que organitza el CFC i la STT. 
 
Col·laboració amb esdeveniment esportiu 2017: després de l'ajornament dels Jocs del 
Mediterrani per a l'any 2018, es busca un altre esdeveniment esportiu en el qual pugui 
col·laborar-hi la Secció. En reunions prèvies es va comentar la possibilitat de col·laborar 
amb la Ultra Trail Serra del Montsant. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte Reus digital. Tània Gener 
Contacte organització UTSM. Tània Gener 

 
4. DIFT 2017 
Des del CFC s'ha proposat que cada secció territorial organitzi una activitat amb motiu del 
DiFT. 
 
La Secció Territorial de Tarragona accepta participar-hi organitzant una activitat a l'aire 
lliure. 
 
Es comenta la possibilitat de contactar amb algun club esportiu per realitzar alguna activitat 
com partits de voleibol a la platja. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
5. Salut a les escoles 
És un projecte impulsat pel CFC on els candidats hauran de prestar serveis de docència en 
l'àmbit de l'educació i/o en la promoció i prevenció de la salut. 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes remunerarà cada xerrada de divulgació que es dugui a terme 
sempre que els candidats formin part de la Borsa de Treball del mateix. 
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Aquesta activitat s'està duent a terme a Lleida, i des de la Secció Territorial de Tarragona 
volem fer la proposta al CFC per fer-ho també a la província de Tarragona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Mostrar interès pel projecte del CFC Eva 

Hernando 
Gener 

 
6. Parlant de la teva salut 
Després de l'èxit obtingut a la II Jornada Solidària de Fisioteràpia, la Roser Trilla, cap dels 
centres cívics de Reus, ens va transmetre que a els assistents a la Jornada, que 
habitualment realitzen activitats als centres cívics, li havien manifestat les ganes que tenien 
de trobar classes setmanals dirigides per fisioterapeutes (classes similars a les fetes a la 
Jornada, però de forma continuada). Davant d’aquesta situació i l'interès per part de la 
Secció, la Roser ens explica que per fer-ho, s'ha d'entrar en un concurs públic que s'obre 
anualment al setembre. En aquest concurs cada "professor d'activitat" presenta la seva 
proposta i preus i, a posteriori, l'ajuntament decideix què s'adequa millor a les necessitats 
dels reusencs i reusenques. Ella mateixa explica que és difícil que l'ajuntament aposti per 
activitats dirigides per fisioterapeutes per un tema econòmic, però que seria realment 
interessant realitzar xerrades/tallers cada 2-3 mesos. Afirma que segurament aquesta 
activitat, si es proposa a l'ajuntament, sí que serà acceptada ja que és formació de qualitat, 
amb professionals titulats, que reporta un important benefici als ciutadans a canvi d'un cost 
acceptable. Per tant, es decideix que d'aquí a setembre s'impulsarà el projecte. En un 
primer pas, que és en el qual ens trobem immersos actualment, es vol redactar el projecte 
per presentar-lo a l'ajuntament. En segon lloc, creiem que seria útil realitzar una Borsa de 
Treball des del CFC similar a la del projecte de Salut a les escoles i, per últim, portar-ho a 
terme per fer extensiva la Fisioteràpia a ciutadans i involucrar més els fisioterapeutes de la 
província amb la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Redacció del projecte Tània mesos de febrer i 

març 
 

Precs i preguntes 
La Tània comenta que la Sònia Monterde, responsable del Grau de Fisioteràpia de la URV, 
li ha comentat que seria interessant fer una mica de formació en ecografia i en prescripció 
d'exercici físic terapèutic. 
 
Es decideix realitzar la proposta al CFC en format de seminaris tècnics, però es comentarà 
en la pròxima reunió presencial de la Secció per acabar-ho de definir. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
Data propera reunió 
 Presencial al febrer 

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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