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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 09/2017 Hora d’inici: 20.30 h Data: 21-9-17 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Tània Lopez  Noema Pérez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. DiFT 2017.  
2.JORNADA SOLIDÀRIA. 
3. FORMARCIÓ. 
 

 
1. DiFT 2017 
Data proposta per a la realització del DiFT 2017, el 5 de novembre 2017 a Reus (Tarragona). 
 
La Tània Lopez es reunirà dimarts que ve, 26 de setembre, amb l'Ajuntament de Reus. Temes a 
tractar en la reunió: 
- Autoritzar el recorregut, que s'inicia a Peixaterires velles fins al Parc Sant Jordi. 
- Verificar que la la data no se solapa amb alguna caminada de les que s'organitzen anualment a 
Reus. 
-Lloc de realizacion de les activitats: Parc Sant Jordi o zona Fira Reus 
-Verificar la disponibilitat de material que ens deixa l'Ajuntament per a l'esdeveniment: 
    - Disponibilitat de l'envelat per dinar al final del recorregut. 
    - Envelat per al punt d'inici. 
    - Cadires per al taller d'exercici terapèutic: 
- Verificar que les inscipcions es realitzen als centres cívics. Proposar realitzar inscripcions també a 
través del correu electrònic de la Secció Territorial de Tarragona. 
- Al punt d'inici es lliurarà una samarreta a cada participant i un mapa del recorregut amb la ubicació 
dels dos punts intermitjos on hauran de segellar el carnet de participació. 
- Valorar la ubicació dels dos punts intermitjos de la caminada. Proposta de la Secció: plaça Prim i 
plaça Llibertat. 
 
 
Vam decidir definir la setmana que ve els objectius i l'esquema del grup d'activitat física tant de nens 
com d'adults, a fi de poder publicitar-lo entre els fisioterapeutes de Tarragona i demanar voluntaris a 
l'esdeveniment. Nova reunió d'aquí una setmana. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió Ajuntament Reus Tania 26-9-17 
Definir projecte activitat física Cris i Eva abans 30-9-17 
Elaborar cartell, carnet participants i mapa recorregut tots i CFC abans 30-9-17 
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2. JORNADA SOLIDÀRIA 2017 
Proposta de canvi de data del 28 d'octubre a l'11 de novembre. 
La Tania López tractarà, a la reunió del 26-09-17 amb l'Ajuntament, aspectes referents a la jornada. 
La proposta de la III Jornada Solidària 2017 té un format diferent. Pensem utilitzar dos centres cívics 
de l'Ajuntament de Reus per realitzar una conferència-taller d'exercicis en cada un amb dos temes 
diferents. En un es tractaria el tema del dolor cervical i en l'altre el dolor lumbar. 
Les donacions aniran destinades a la Lliga contra el càncer. 
Vam decidir definir la setmana que ve els objectius i l'esquema de cadascun d'ells per poder 
publicitar-lo entre els fisioterapeutes de Tarragona i demanar voluntaris per a l'esdeveniment. 
 
Nova reunió d'aquí una setmana.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Reunió Ajuntament de Reus Tania 26-9-17 
Definir proyecto cervical y lumbar Tania i Cris abans 30-9-17 
                  

 
3. FORMACIÓ 
De les activitats formatives pendents de la Secció Territorial de Tarragona per a l'any 2017, es 
proposen com a possibles dates les següents: 
- 21/10: Seminari tècnic de prevenció de caigudes. 
- 28/10: Seminari tècnic de reprogramació abdominal. 
- 25-26 /11: Curs de dolor i moviment. 
 
Queda pendent de confirmar les dates amb el CFC. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Confirmar dates seminaris cris Setembre 
                  
                  

 
Precs i preguntes 
Una col·legiada està interessada en assisitir a una reunió de la STT. Se li demanarà el contacte i la 
convidarem a la propera reunió presencial. 
 
Demanar al CFC rectificar model d'acta 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte colegiada Tania Setembre 2017 
Contacte CFC Eva Setembre 2017 
                  

 
Data propera reunió 
      

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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