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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 02/2019

Hora d’inici: 20:30

Data: 25/02/19

Assistents:
Coordinador

Sotscoordinador

Cristina Adillón

Noema Pérez

Laura Menés

Tània Lopez

Joan Álvarez

Convidats
Ordre del dia

1. Reunió anual Secció Territorial Tarragona.
2. Consell Municipal de Salut de Reus.
3. Formació 2019.
4. Taula de Col·legis Professionals de Tarragona.
1.
Reunió anual Secció Territorial Tarragona
S'ha acabat de concretar els punts que faltaven, s'ha de crear el powerpoint per a la presentació de
les activitats de la secció de Tarragona, detalls amb el càtering i organizació interna de
l'esdeveniment.
El programa és el següent:
9:00-9:30 h: Acreditació.
9:30-9:45 h: Presentació de la Secció Territorial de Tarragona.
9:45-10:30 h: Introducció a la patologia vestibular pel Dr. José J. Benito González.
10:30-11:00 h: Pausa - Cafè.
11:00-11:45 h: Avaluació en Fisioteràpia del pacient vertiginós per Javier Fernández.
11:45-12:30 h: Evidència científica en rehabilitació vestibular i tecnologia aplicada a la rehabilitació
vestibular per Sabina Altés i Santiago Crucci.
12:30-13:30 h: Taula rodona, preguntes i tancament de l’acte.
Aquesta setmana s'obriran les inscripcions, esperem resposta del CFC.

Hi assistiran, com a membres de la Secció Territorial de Tarragona: Cris, Tània i Noema.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Preparació del powerpoint de la reunió anual
Càtering
Recollida dels obsequis per als ponents

Joan Alvarez
Noema Pérez
Tània López

Data realització

Febrer
Febrer
Febrer

2.
Consell Municipal de Salut de Reus
La reunió ordinària del Consell Municipal de Salut de Reus es durà a terme el proper dijous, dia 14
de març de 2019, a les 17.00 hores, al Centre Cívic Llevant (plaça de l'Hort dels Canonges, 1, de
Reus), amb el següent
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació de les actuacions del Pla municipal sobre drogues
3. Informació de la campanya de Protecció de la Salut
4. Informació dels avanços del Pla de Salut 2018: Creació de la Taula intersectorial
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5. Presentació del document «Pla de Salut de Reus 2018-2022»
6. Torn obert de paraules
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Assistència a l'acte.

Laura Menés

Data realització

14/03 a 19:00

3.
Formació 2019
Com a formacions futures s'ha parlat de realizar el curs bonificat 2019 sobre Kinestetics. Pel que fa
als seminaris tècnics s'han proposat tres opcions:
- Actualització de l'exercici excèntric en salut
- Psicologia per a fisioterapeutes
- Actualizació en la utilizació de les app en l'àmbit de la salut i la rehabilitació
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Pensar propostes de formació.

Tots

Febrer-Març

4.
Taula de Col·legis Professionals de Tarragona
A l'última reunió de la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona es va decidir que cada
col·legi havia d'aportar una proposta per treballar els objectius d'aquesta taula integrant el major
nombre de col·legis. Des de la Secció Territorial de Tarragona del CFC vam proposar 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 prociutadania.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Precs i preguntes
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Data propera reunió

28/03/2019
Coordinadora
Cristina Adillón

VP Sotscoordinadora
Tània López
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