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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 01/2019 Hora d’inici: 20.30 h Data: 23/01/19 

 
Assistents: 

Coordinador  Cristina Adillón Sotscoordinador   Tània Lopez 

 Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez   

Convidats               

 
Ordre del dia 

1. Tasques membres STT. 
2. Formació 2019. 
3. Consell de Salut de Reus. 
4. Taula Col·legis Professionals Tarragona 
5. Fundació Catalunya-Pedrera 
6. Reunió anual STT 2019 

 
1. Tasques membres STT 

- Formació STT: Cris i Noema 

- Esdeveniments STT: Tània i Laura 
- Xarxes socials i comunicació: Joan 

- Correu STT: Tània 

- Actes de les reunions de la STT: rotatives entre TOTS els membres de la Secció 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
2. Formació 2019 

Per aquest 2019 la formació programada a Tarragona és la següent: 
- 9/03: reunió anual 

- 17-18/05: Curs Introducció al concepte CORE 

- 14-15/09: Curs Mobilització del sistema nerviós, tècniques neurodinàmiques.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
3. Consell de Salut de Reus 

Assumeix la representació de Tarragona, la Tània López. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar correu electrònic a l'Ajuntament per 
comunicar el canvi. 

Tània Gener 

 
4. Taula Col·legis Professionals de Tarragona 

A l'última reunió de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona es va acordar que cada 
col·legi havia d'elaborar una o dues propostes, de temes i interessos comuns que serien un punt 
de partida i per establir els objectius que desenvoluparia la Taula. 
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La proposta que plantegem des de la Secció de Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya és unir tots els col·legis professionals per col·laborar activament en esdeveniments 
organitzats per la ciutat de Tarragona. Per això, proposem revisar el calendari d'esdeveniments 

socials organitzats a Tarragona per al 2019 (i revisar l'històric dels dos anys anteriors) per valorar 
quina actuació pot tenir més impacte a nivell de ciutat (una conjunta o diverses per sectors 
professionals). Aquesta col·laboració donaria visibilitat a la Taula de Col·legis Professionals de 
Tarragona com a entitat activa pro ciutadania. 
 

També van sorgir algunes propostes per unir al nostre col·legi amb el Col·legi 
d'Odontòlegs i Psicòlegs tenint com a nexe d'unió estrès-bruxisme-dolor i altres propostes 
que s'han de madurar.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar proposta a l'ICAT. Cris Gener 

 
5. Fundació Catalunya-Pedrera 

La Fundació Catalunya-Pedrera va contactar amb la STT per demanar col·laboració. Volen 

participar en qualsevol activitat que doni  visibilitat a la Fisioteràpia en l'àmbit de l'estimulació 
precoç. Mantenim el contacte i la proposta.       

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  

 
6. Reunió anual STT 2019 

La reunió anual de la Secció de Tarragona serà el pròxim 9 de març al Caixa Fòrum de Tarragona. 
 
Queda pendent tancar el programa científic amb els ponents. 
 

Es valoren les propostes de les 2 empreses de coffee-break i s'aprova per unanimitat la Fleca 
Flake, pel preu i servei.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Tancar el programa científic. Tània Gener 

Confirmar coffee break. Noema Gener 

 
Precs i preguntes 

      

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

                  
 

Data propera reunió 

      

 
 
Coordinadora       VP Sotscoordinadora 
Cristina Adillón      Tània López 
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