
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 01/2018 Hora d’inici: 20.00 h Data:   22 -1-18 

 
Assistents: 
Coordinador  Eva Hernando  Sotscoordinador   Cristina Adillón  

 Tània Lopez  Noema Pérez  
Convidats               

 
Ordre del dia 
1. Reunió anual 2018. 
3. Formació CFC 2018. 
4. Reus-Prades-Reus.  

 
1. Reunió anual 2018 

Proposta de data: 14/04/2018 
Temes proposats: Tendó, activitat física/esport 
Abordatge multidisciplinari 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Valorar opcions de ponents. tots Gener 2018 
                  
 
 

            

 
2. Formació CFC 2018  
 
Al curs d'ATM hi anirà com a responsable de la Secció Territorial de Tarragona la Tania 
Lopez. Aquest curs es ralitzará al CAP Catalunya. 
Al Seminari Tècnic de Vestibular del 10 de març hi aniran com a responsables de la Secció 
Territorial de Tarragona la Tania Lopez, la Noema Perez i la Cristina Adillon. Pendents de 
confirmar si aquest seminari es pot fer al CAP Llevant. 
Al Seminari Tècnic de Dermatologia del 7 d'abril hi aniran com a responsables de la Secció 
Territorial de Tarragona la Cris Adillón i la Tania Lopez. Pendents de confirmar localització 
de la sala. 
Es proposa realitzar el curs 2018 de formació bonificada de Vestibular. La Tania té 
contacte amb un grup docent. Vam decidir que es realitzi a l'octubre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar docents per a curs bonificat. Tania  gener-febrer 2018 
Confirmar sala al CAP Llevant. Noema gener-febrer 2018 
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3. Reus-Prades-Reus 
Després de decidir, a la darrera reunió de la Secció, que l'edició 2018 de la Reus-Prades-
Reus seria un dels esdeveniments esportius en què participaríem aquest any, em reuneixo 
amb la junta de l'Associació Excursionista Catalunya de Reus. Com sempre mostren una 
disposició magnífica i continuen realment interessats en la nostra participació. Les 
conclusions a les quals s'arriben són: 
 
- L'esdeveniment es realitzarà el diumenge 03/06/2018 i es preveu una participació similar 
a la de l'any passat, entre 800 i 1000 participants. 
 
- Hi haurà un total de 10 fisioterapeutes contractats: 4 al torn de matí de 12h a 18h i 6 al 
torn de tarda de 16h a 21h. Com sempre, es publicarà l'oferta entre els estudiants de 
Fisioteràpia de la URV, però ja sabem que la participació serà baixa o nul·la per coincidir 
amb el període d'exàmens. 
 
- L'oferta de treball es publicarà conjuntament a través de la Borsa de treball de CFC, però 
la meitat de fisioterapeutes seran pagats per l'Associació i l'altra meitat pel CFC. 
 
- Les condicions per als fisioterapeutes, una vegada estiguin allà, són les mateixes de cada 
any (menjar, obsequis, etc.). 
 
- Concertarem una segona reunió a finals d'abril o principis de maig per acabar de tancar 
l'oferta de treball i realitzar alguna modificació si fos necessària.      
La disposició per part de l'Associació Excursionista Catalanuya de Reus és excel·lent i 
enguany ja no hi ha cap reticència econòmica. Restem a la seva disposició per qualsevol 
dubte o veure'ns ja a la següent reunió.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  
                  
                  

 
Data propera reunió 
12 febrero  2018 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Eva Hernando       Cristina Adillón 
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