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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA 

Núm. d’acta: 03/2019 Hora d’inici: 20.30 h Data: 25/03/2019 

 
Assistents: 

Coordinador  Cristina Adillón Sotscoordinador   Tània Lopez 

 Noema Pérez  Laura Menés  Joan Álvarez   

Convidats               

 
Ordre del dia 

1.- Formació a la Secció Territorial del Camp de Tarragona. 
1.1.- Seminari Tècnic, decisió del nou tema. 
1.2.- Curs bonificat 2019. 
1.3.- Curs CORE 2019. 
 
2.- Col·laboració de la Secció amb altres entitats. 
2.1- Participació en la Jornada contra l'intrusisme del Col·legi de Psicòlegs. 
2.2.- Pla de Salut de Reus. 
2.3.- Conveni URV - Camp de Tarragona. 
2.4.- Esdeveniment esportiu al Camp de Tarragona. 
2.5.- Jornades interprofessionals. 

 

1. Seminaris Tècnic, secció Tarragona 

Després de decidir per unanimitat suprimir el ST d'Avaluació diferencial del dolor lumbar 
mitjançant diagnòstic a través del símptoma i raonament fisioterapèutic, es planteja la 
selecció d'una nova temàtica. Volem apropar-nos als col·legiats i es decideix publicar una 
enquesta a Facebook per saber què volen els professionals de la zona.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Publicar enquesta. Joan Álvarez Primers 15 dies 

d'abril 

                  

 

2. Curs bonificat 2019 

Es decideix que el curs bonificat 2019 de la Secció serà de Kinaesthetics i les dates 
aproximades sobre octubre o novembre. Decidim iniciar la cerca de docent i l'elaboració 
del programa de la formació per fer la proposta al CFC.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Cerca de docent. Tania López Primers 15 dies 

d'abril 
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3. Curs CORE 2019 

Es confirma que la Noema serà l'encarregada d'obrir i tancar el CAP, però la Cristina serà 
la responsable de l'activitat. 
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Comunicar-ho al CFC. Cristina 
Adillón 

Abril 

                  

 

4. Participació a la Jornada contra l'intrusisme del Col·legi de Psicòlegs 

Es rep el següent correu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya: 
 
Benvolguda Sra. Adillón, 
 
Des de la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) 
estem organitzant una Jornada al voltant de l’intrusisme que existeix en l’àmbit de la salut i 
que s’ha convertit en un problema greu per tots els i les professionals que exercim dins 
d’aquest àmbit. 
 
Creiem que és necessari poder unir esforços per poder donar visibilitat a aquesta situació i 
conscienciar a la ciutadania sobre la importància d’escollir professionals sanitaris que 
puguin cuidar de la seva salut física i mental amb les màximes garanties. 
 
  
Per tot l’exposat anteriorment, contactem amb vosaltres, com a Col•legi Professional de 
Fisioterapeutes, per poder demanar la vostra col•laboració i participació en aquesta 
jornada, prevista per la setmana del 21 al 26 d’octubre a Tarragona. 
 
La nostra intenció és que hagi una intervenció des de cada professió sanitària sobre el 
tema de l'intrusisme i els riscos conseqüents per la població. 
 
Restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte. 
 
Esperem la vostra resposta, 
 
Junta Rectora 
Delegació Tarragona COPC 
 
Atès que és una activitat pròpia del Col·legi i no de la Secció, passem informació a la Cinta 
per plantejar-ho a la Junta de Govern.  
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reenviar coreru electrònic a la Cinta Mestre. Tania López Primers 15 dies 
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5. Pla de Salut de Reus 

La Laura Menes assisteix a la darrera reunió del Pla de Salut de Reus. El resum és: 
 
Ens proporcionen, per a la Secció de Tarragona, uns llibrets informatius de l'agenda i el 
resum d'activitats de l'Escola Oberta de Salut.  
 
Ordre del dia: 
 
- Aprovació de l'acta de la sessió anterior: Va quedar aprovada per tots els membres. 
 
- Pla de drogues: Presentació del pla municipal de drogues 2016-2020, intervenció en 
l'àmbit preventiu, educatiu, de recursos (prestatgeria psicoactiva) i en l'àmbit de l'oci 
saludable amb diversos projectes. 
Intervenció del Servei d'addicció de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus on van 
explicar l'àmbit d'acció comunitària per a la reducció de danys i riscos. Per a això, realitzen 
la recollida de material de xeringues brutes (juntament amb certes farmàcies del municipi), 
xerrades de conscienciació als clubs de cànnabis i des d'octubre de 2018, hi ha una unitat 
mòbil (Creu Roja) dimarts i dijous al matí al barri de Sant Josep Obrer. A més, 
implementen un nou Pla en l'eradicació de l'hepatitis C (2018). Es plateja la implantació del 
projecte Plant Reus (adaptació d'un projecte a Islàndia). 
 
- Protecció de la Salut: Es realitza una campanya de protecció de la salut cap a la 
seguretat alimentària. Es proposen xerrades i tallers informatius (incidint en la higiene a 
locals vinculats amb l'alimentació que tenen el seu negoci o que el volen implementar. 
 
- Pla de Salut local 2018-2022: presentació del Pla de Salut Local definitiu de Reus 2018-
2022. 
 
Ens mantenim atents al següent avís per reunir-nos.  
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Mantenir contacte amb l'Ajuntament. Laura Menes - 

                  

 

6. Conveni URV amb la Secció del Camp de Tarragona 

Després de les notícies rebudes per la Cinta, de Junta de Govern, ens mantenim a l'espera 
del CFC per realitzar reunió amb URV i negociar conveni. Des de la Secció de Tarragona 
manifestem l'interés per rependre aquest tema el més aviat possible.   
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contacte amb la URV. CFC - Cinta Properes setmanes 
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7. Esdeveniment esportiu al Camp de Tarragona 

Atès que l'objectiu de la participació en esdeveniments esportius és promoure la 
contractació de fisioterapeutes i que la població reconeixi la necessitat de la figura del 
professional, creiem necessari fer un canvi a un nou esdeveniment. Ens els darrers anys, 
s'ha participat a la Caminada de Resistència Reus-Prades-Reus i creiem que ja és moment 
d'ajudar-los només amb la gestió de la contractació de fisioterapeutes a partir del CFC, 
però sense la participació activa de la Secció. Davant d'aquesta situació, decidim buscar 
altres esdeveniments. Es proposen dos esdeveniments: Marató del Priorat i Curs del Replà 
(El Pla de Santa Maria). 
A més a més, ens agradaria fer un canvi en el paradigma del Fisioterapeuta en curses i 
realitzar un ST de Fisioteràpia en corredors, per després poder aplicar la iniciativa del 
CFC-Fisiorunners durant la carrera.   
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Contactar amb Marató del Priorat.  Tania López 1a setmana abril 

Contactar amb l'organització de la Cursa del Replà. Joan Álvarez 1a setmana abril 

Contactar amb Marc Lari per projecte Fisiorunners. Cristina 
Adillón 

1a setmana abril 

 

8. Jornades Interprofessionals 

La Cristina Adillón explica que s'ha convocat una nova reunió de la Taula, de temàtica 
monogràfica, per al proper dia 29 d'abril, a les 18.00 hores a la seu de l’ICAT. Es parlarà 
sobre el model ferroviari.   
Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistir a la reunió. Cristina 
Adillón 

29/04/2019 

                  

 
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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