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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 06/2017

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 13/06/2017

Assistents:
Coordinador

Eva Hernando

Rubèn Darío Molina

Sotscoordinador

Cristina Adillón

Tània Lopez

Convidats
Ordre del dia

1. Reus-Prades-Reus 2017.
2. DiFT 2017.
3. Espais de formació per a la Secció Territorial de Tarragona.
4. Precs i preguntes.
Reus-Prades-Reus 2017
Caminada de resistència Reus-Prades-Reus i 1r Trail organitzat per l'Associació
Excursionista de Catalunya Reus que va oferir un important Servei de Fisioteràpia des de
les 12h del matí fins a les 21h. Hi van treballar un total de 12 fisioterapeutes, 8 dels quals
foren contractats pel Col·legi i 4 per l'organització, dividits en tres torns: de 12 a 18h (5
fisioterapeutes), de 14 a 20h (3 fisioterapeutes) i de 15 a 20h (4 fisioterapeutes). A més,
durant tot el dia estigueren presents dues membres de la Secció Territorial de Tarragona
(Tània i Cristina).
1.

A causa de les condicions climatològiques adverses (pluja, vent i granís), els
fisioterapeutes van ser traslladats a l'interior de les Piscines Municipals de Reus, i no van
estar a la plaça principal amb l'envelat, fet que ens feia menys visibles. Si afegim que un
1/3 dels participants abandonaren la caminada i que molts van ser atesos per hipotèrmia;
l'ús del Servei va ser inferior al de l'any anterior. Ara bé, es va atendre a un volum
important de corredors i caminadors, especialment durant les dues últimes hores, i les
consultes varen ser diverses i amb lesions específiques (dolor a engonal, tendó d'Aquil·les,
ròtula, etc.), no tant com una descàrrega momentània.
La presència de la Fisioteràpia en aquests tipus d'actes és de gran importància, i que la
Secció de Tarragona col·labori en activitats de la província i amb els usuaris de la zona és
vital. La jornada fou productiva, la relació entre fisioterapeutes i l'organització excel·lent, tot
i que si no hagués plogut, la jornada hauria estat més dinàmica. L'organització va
demostrar la seva satisfacció per la nostra presència i les ganes que l'any vinent es torni a
organitzar.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

www.fisioterapeutes.cat

Data realització
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DiFT 2017
Es proposa unir el DiFT 2017 amb la III Jornada de Fisioteràpia Solidària de la nostra
Secció, per això, s'organitzaran dues activitats simultànies i encadenades.
2.

Pel DiFT 2017: es realitzaria una caminada popular per la Ciutat de Reus que portaria com
a títol "Caminada d'avis i nets" i tindria tres parades que coincidirien amb 3 centres cívics
de la ciutat de Reus.
Per a la III Jornada de Fisioteràpia Solidària: dins de cada un dels 3 centres cívics, que són
parada de la caminada del DiFT 2017, es realitzarà un taller d'exercici físic terapèutic en un
àmbit concret. Cada taller serà de 30 minuts i es repetirà 3 vegades durant el matí, de
manera que la gent podrà realitzar la caminada i parar als 3 centres cívics per fer els 3
tallers. Per exemple: Taller d'exercici terapèutic per al dolor lumbar al Centre Cívic Alt del
Carme, que tindrà tres edicions: 10.15 h - 10.45 h, 11.15 h - 11.45 h i 12.15h - 12.45 h.
L'entitat a la qual s'entregarien els beneficis recollits encara NO s'ha decidit.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Exposar la proposta de Tarragona per al DiFT
2017.

Eva
Hernando
Cristina
Adillón

Data realització

Reunió trimestral

Espais de formació per a la Secció Territorial de Tarragona
Després del contacte realitzat per la Roser Alfonso amb CaixaFòrum de Tarragona, la
Tània López concerta una reunió amb l'Helena de Diego, responsable de la gestió d'espais
del mateix. Després de veure els espais disponibles i conèixer que serien cedits de manera
gratuïta, independement que l'activitat sigui gratuïta o pagada pel fisioterapeuta, acordem
que el lloc és ideal per l'equipament disponble, lluminositat de la sala i ubicació del centre;
sent un gran canvi respecte el CAP Catalunya. L'Helena remarca la importància de detallar
cada projecte, atès que cada un d'ells serà valorat de forma individual i és possible que
alguns siguin acceptats, i es puguin realitzar allà, com que siguin denegats.
A més, la Noema comenta la possibilitat de parlar amb un altre CAP per arribar un acord
com el que es té actualement amb CAP Catalunya, tot i que l'espai és més petit que l'ofert
per CaixaFòrum.
3.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Continuar el contacte amb CaixaFòrum i el CFC.

Tània López

Data realització

Juny i juliol

Precs i preguntes
Es presenta a Noema Perez, possible candidata a formar part de la Secció Territorial de
Tarragona.
4.

Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

www.fisioterapeutes.cat

Data realització

QT04D04
ACTA DE REUNIÓ

05-06-12

Versió 01

Pàgina3 de 3

Precs i preguntes
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Data propera reunió

Juliol 2017
Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón

www.fisioterapeutes.cat

