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SECCIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 07/18

Hora d’inici: 19.30 h

Data: 25-7-18

Assistents:
Coordinador
Tània Lopez

Sotscoordinador

Eva Hernando
Noema Pérez

Laura Menés

Cristina Adillón
Joan Álvarez

Convidats

Ordre del dia
1. DiFT 2018.

1.
DiFT 2018
La Tania Lopez realitza una síntesi de la situació actual, en base a les reunions amb dos
organismes importants de l'Ajuntament de Reus per parlar sobre l'organització del Dia
Internacional de la Fisioteràpia 2018 a la ciutat de Reus.
Reunió amb el Consell Esportiu del Baix Camp el dia 06/07/2018: Reunió amb Joan
Bartolí, secretari general del Consell, per exposar-li la nostra idea de caminada i cursa de
5km per la ciutat de Reus i conèixer el seu grau d'implicació. Comenta que li sembla una
idea fantàstica i que estarien encantats de participar-hi, sempre que, a la carrera no hi hagi
un ànim competitiu, amb un ordre d'arribada i premis per als primers participants, atès que
ells no fomenten aquests tipus d'activitats. En cas que fos així, ells podrien cedir-nos
espais, materials com arc d'arribada, cronòmetre gegant, etc. i també gestionar-nos la
presència d'equip mèdic i ambulàncies. Com que encara no s'ha fet reunió amb
l'Ajuntament, s'acorda participar conjuntament a l'activitat, però es tornarà a fer una reunió
després del dia 18.
Reunió amb l'Ajuntament de Reus el dia 18/07/2018: Reunió amb Anna González i tres
col·laboradores seves com són la responsable de l'àrea de gent gran i les caps dels
centres cívics Alt del Carme i Migorn. Es proposa la idea inicial, i tot i que els hi sembla una
gran idea i estarien interessats a participar-hi, tal com van fer l'any passat, elles em
proposen un reenfocament de l'activitat, que s'haurà de valorar amb la resta de membres
de la STT. Del 15/10 al 20/10, se celebra a la ciutat de Reus la setmana de la gent gran
activa, amb gran quantitat d'actes i activitats fonamentades en l'exercici físic i enfocat a la
gent gran, però sent tan intergeneracional com sigui possible. Aquesta és una setmana
marcada al calendari de la ciutat que té gran acceptació i participació. A més, el dia 18/10
és el Dia mundial contra el Càncer de Mama, i es recorda que l'organització solidària
participant enguany és la Lliga contra el Càncer. L'Ajuntament proposa fer tallers pràctics
de Fisioteràpia el 19/10 a la tarda dins d'un conjunt de masterclass que s'organitzaran al
pavelló olímpic de la ciutat i passar la caminada/carrera, que seria per a totes les edats, al
20 o 21/10 en l'horari que vulguem. Si participem amb ells en aquesta setmana, tot estaria
directament organitzat i assegurat, recorreguts, avituallaments, ambulàncies,
assegurances i només ens hauríem de preocupar sobre el que volem afegir com a
fisioterapeutes. Estan totalment oberts a totes les nostres peticions, fer esmorzars
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saludables, publicitat de Fisioteràpia, etc; el que sigui estan interessats. I a més a més, ens
asseguraríem l'assistència dels participants. En cas que rebutgem el canvi de dates, no hi
ha problema, també estan disposats a ajudar-nos, però volen primer esgotar aquesta via,
que és realment interessant.
La STT decideix participar amb el taller i cambiar la data del DiFT per tal d'unificar
l'esdeveniment amb la setmana de la gent gran activa. Nova data del DiFT 20-10-18.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Nova reunió per tancar esdeveniment.

Responsabl
e
Tania

Data realització
Finals agost principi
setembre 2018

Precs i preguntes
A la Reus-Prades-Reus un corredor que organitza la Marató (o Mitja Marató) del Priorat va
demanar contactar amb la STT per proposar-nos cobrir la cursa. Desestimem participar-hi
perquè ens coincideix amb la celebració del DiFT. La Tània els hi oferirà la possibilitat de
publicar l'oferta per buscar fisioterapeutes.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsabl
Data realització
e

Data propera reunió
27 de septiembre 2018 a las 19.30

Coordinador
Eva Hernando

VP Sotscoordinadora
Cristina Adillón
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