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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 11/2017
Assistents:
Coordinad
Eva Hernando
or
Tània Lopez

Hora d’inici: 20.30 h

Data: 21-12-17

Sotscoordinador

Cristina Adillón

Noema Pérez

Convidats
Ordre del dia
1. Esdeveniments 2018.
2. Nous membres 2018.
1. Esdeveniments 2018
Un antic membre de la STT, Rubén Molina, ens havia fet una proposta per al 2018: organitzar el
servei de Fisioteràpia del proper Campionat Internacional de Pole Dance que tindrà lloc a finals
febrer a Tarragona.
De la informació rebuda, es necessita servei de Fisioteràpia els dos dies de competició, 8 hores
cada dia. L'organització estima que seran necessaris 5 fisioterapeutes, perquè l'any passat hi van
participar ja 2 fisioterapeutes i van tenir molta feina. Hi ha una sala sense lliteres i el nombre
aproximat de participants inscrits són 130.
La Secció de Tarragona decideix no participar activament en l'esdeveniment, però sí oferir-se de
vincle per buscar fisioterapeutes que puguin ser contractats. L'objectiu del CFC en la participació
d'esdeveniments esportius és la promoció de la figura del fisioterapeuta per creear aquesta
necessitat i que es contractin fisioterapeutes en futurs esdeveniments. Per aquest motiu, i atès que
l'organització valora i reconeix la feina del fisioterapeuta per edicions anteriors, ens oferim com a
vincle per a la recerca de professionals, però no per participar-hi.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Comunicar a Rubèn Molina la decissió de la STT.
Eva Hernando Gener 2018
2.
Nous membres STT 2018
L'Eva Hernando ha comentat amb el CFC les dues noves persones interessades en entrar a la
STT. Atès que la renovació de membres es realitzarà al març, no val la pena obrir una convocatòria
extraordinària.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Comunicar-ho a las persones interessades.
Cris Adillón i
Gener 2018
Eva Hernando
Precs i preguntes
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Data propera reunió
Gener 2018
Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón

www.fisioterapeutes.cat

