SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 4/20

Hora d’inici: 12:00

Data: 16/04/2020

Assistents:
Coordinador [x] Cristina Adillón
[x] Noema Pérez

Convidats

[x] Laura Menés

[Campo]

Sotscoordinador
[x] Joan Álvarez

[x] Tània Lopez
[Campo]

[Campo]

Ordre del dia
1. Formació 2020
2. Reunió trimestral secciones
3. Reunió anual
4. Comunicació xarxes socials
1.
Formació 2020
Actualment, per COVID-19, tota la formació queda suspesa fins al setembre (segons com
evolucioni la situació actual).
Per altra banda, Cinta Mestre (junta del col·legi) ens comenta que el CFC ha aprovat totes
les propostes formatives:
- Curs Treball actiu en Tendinopatíes
- Curs Kineasthetics
- Seminari Tècnic Abordatge del corredor, com prevenir les lesions i optimitzar el seu
rendiment
- Seminari Tècnic McKenzie cervical.
Restem a l’espera de com evoluciona la situació del COVID19 per programar les dates.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca
Preguntar Roser acreditació cursos
Tania
Abril/Maig
2.
Reunió trimestral seccions territorials CFC
El CFC explica les actuacions del CFC davant de la pandèmia COVID-19.
El Secretari de la Junta, Daniel Jiménez, explica les diverses actuacions que el CFC ha dut a
terme fins ara de la manera més ràpida i eficient possible:
• Adequació dels lloc de treball per poder seguir responent les necessitats del col·lectiu des
del confinament.
• Resposta en pocs dies a més de 1.000 consultes de col·legiats.
• Creació d’informes d’assessories.
• Informes del Degà del Col·legi i de la Junta de Govern.
• Publicació de manifestos del CFC.
• Creació de nous sistemes de comunicació en l’atenció al col·legiat.
Actualment el CFC està treballant de manera prioritària en:
• La creació d’una borsa econòmica d’ajuts als col·legiats.
• Estudi per a la compra de material de prevenció per a la tornada a l’activitat.
• Activitats formatives online gratuïtes.
• Demanda a Salut d’ajuts específics per a fisioterapeutes ja que actualment no podem

accedir als ajuts de la Generalitat.
• Demanda d’accés als tests ràpids i oferir-nos com a punt de realització d’aquests tests
ràpids.
El Degà, Ramon Aiguadé, explica totes les accions que s’estan fent també per a la
ciutadania; consultes, material audiovisual, vídeos, etc.
Totes les activitats queden anul·lades fins al 15 de maig.
Tasques a realitzar
Responsable
Descripció de la tasca

3.

Data realització

Reunió anual Secció Camp de Tarragona

Per indicació del CFC i donada la situació actual del COVID-19 queda suspesa la reunió
anual del Camp de Tarragona prevista pel 9 de maig. A l’espera de com evoluciona la
situació per decidir nova data.
Tasques a realitzar
Responsable
Data realització
Descripció de la tasca

Situació acreditació jornada
Anul·lar Caixa Fòrum
Avisar ponents

Tania
Abril/maig
Tania/CFC
Abril/maig
Noema/Laura/Tania Abril/Maig

4.
Comunicació xarxes socials
Notificació dels canvis en les activitats de les seccions a través de les xarxes socials de la
Secció Camp de Tarragona.
Difusió de la informació relacionada amb el COVID-19.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Difusió Xarxes Socials

Responsable
Joan

Data realització
Abril/Maig

Responsable

Data realització

Precs i preguntes
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Data propera reunió

Maig

CoordinadoraVP
Cristina Adillón

Sotscoordinadora
Tània López

