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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 
Núm. d’acta: 07/2017 Hora d’inici: 19.30 h Data: 11/07/2017 

 
Assistents: 
Coordinador   Eva Hernando Sotscoordinador   Cristina Adillón 

 Tania Lopez  Noema Pérez  

Convidats 
 

 
 

 
 

Ordre del dia 
1. Dia Internacional de la Fisioteràpia 2017. 
2. III Jornada de Fisioteràpia Solidària. 

 
1. Dia Internacional de la Fisioteràpia 2017 

Després de la reunió realitzada amb l’Ajuntament de Reus, es determina que el DiFT 2017 de la  
província de Tarragona serà el 5 de novembre de 2017 i constarà d’una activitat matinal entre les 10.30 
h i les 13.30 h que inclourà una caminada per la ciutat de Reus (ruta aprox. de 2-3 km que finalitzarà 
al Parc St. Jordi) i tallers d’exercici terapèutic per a tots els participants (motricitat per edat pediàtrica i 
exercicis terapèutics bàsics per al manteniment corporal global per adults).  
 
Es pretén crear una cartilla que sigui segellada en dos punts de la ruta i a l’arribada. Quan aquesta 
s’entregui amb les tres marques, els fisioterapeutes donarem un objecte (tipus globus, full, pintura o 
similar) per crear una mà gegant commemorativa de l’acte i també un petit esmorzar (aigua, sucs i 
entrepans variats). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

  Reunir-se amb l’Ajuntament de Reus,   Tania López  Setembre 
  Crida de fisioterapeutes i estudiants voluntaris.   Tania López  Setembre 

 
2. III Jornada de Fisioteràpia Solidària  

La III Jornada de Fisioteràpia Solidària es realitzarà el 28 d’octubre de 2017 i es donaran tots els 
diners recollits a la “Lliga contra el càncer”. Constarà de diferents tallers d’exercici terapèutic que 
s’impartiran en dos centres cívics de Reus (Llevant i Alt del Carme) de manera que es podrà crear un 
petit circuit que permetrà realitzar dos tallers diferents (un a cada centre cívic) i una caminada per la 
ciutat de Reus (per anar d’un centre cívic a l’altre).  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

  Reunir-se amb l’Ajuntament de Reus.   Tania López  Setembre 
  Determinar els perfil dels tallers i l’organització.   Tots els membres  Setembre 
  Crida de fisioterapeutes i estudiants voluntaris.   Tania López  Setembre 

 
 

Coordinador VP Sotscoordinadora 
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