
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

El Col·legi de Fisioterapeutes col·labora en la Caminada “Reus-

Prades-Reus” amb dotze voluntaris   
 

 

** Els voluntaris atendran els participants que ho requereixin al final 
d’aquesta tradicional marxa popular de 54 quilòmetres ** 

 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, a través de la seva Secció Territorial de Tarragona, 

col·labora en la XX Caminada “Reus-Prades-Reus” que se celebrarà diumenge vinent, 5 de juny. 

El Col·legi hi contribuirà amb dotze voluntaris que, al final de la caminada, en arribar a Reus, 

atendran aquells caminants que ho requereixin, com ho fa la institució en d’altres curses, 

marxes i esdeveniments populars d’aquest tipus arreu de Catalunya.  

 

La tradicional Caminada Reus-Prades-Reus és una marxa a peu, excursionista i no competitiva 

on preval el repte personal i de superació del caminant, així com la germanor i solidaritat entre 

participants. Té un recorregut de 54,800 km amb un desnivell acumulat de 2.950 m, i és 

puntuable per a la XIX Copa Catalana de Caminades de Resistència 2016, en la qual s’estableix 

una classificació individual i una altra per a entitats, basada únicament en la participació. 

 

Pel que fa a la participació col·legial, els dotze voluntaris (deu fisioterapeutes i dos estudiants 

de fisioteràpia) estaran a disposició dels participants que ho requereixin i que hagin patit 

sobrecàrregues musculars i rampes, entre d’altres problemes físics.  

 

Els voluntaris atendran els excursionistes i, si és convenient, els derivaran cap a fisioterapeutes 

de la seva zona de residència o cap als professionals sanitaris que els corresponguin. En 

paraules de Manel Domingo, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, “darrera 

d’aquesta iniciativa hi ha la voluntat d’estar al servei dels ciutadans i, alhora, de difondre la 

fisioteràpia arreu del país, ja sigui tant a les ciutats com a les zones rurals”.  
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