
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA 

Núm. d’acta:11/2021 Hora d’inici: 21.00 h Data: 16/11/2021 

Assistents: 
Coordinadora   Cristina Adillón Sotscoordinadora  Tania López 

Noema Pérez Laura Menés Jordina Ballesté 

Convidats Ramón Aiguadé 

Ordre del dia 
1. Formació 2021-2022.
2. Reunió amb Gerència Tarragona
3. Peticions de la Secció del Camp de Tarragona.

1. Formació 2021- 2022
Es confirma que la formació del 2021 ja està programada completament i no hi ha cap 
novetat. De cara a l'any 2022, el Sr. Ramón Aiguadé, degà del CFC, ens informa que no 
disposarem de més cursos bonificats però, a canvi, podem organitzar altres activitats de 
petit format (seminari tècnic, jornada, etc.) bonificades al 100%. També ens comenta que 
s'està plantejant una baixada de preus generalitzada per a tots els cursos de CFC de 
manera que serà més accessible per a tots els col·legiats i col·legiades. 

2. Reunió amb Gerència Tarragona
Per petició de la Gerència de Tarragona queda ajornada la reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Buscar nova data. Gerència 

3. Peticions de la Secció del Camp de Tarragona
La Secció del Camp de Tarragona demana a la Junta de Govern del CFC tenir més 
autonomia en els tràmits directes que es realitzen amb les institucions de la zona. Hem 
pogut experimentar que si les gestions es realitzen des del territori són més àgils i fàcils, 
segurament per ser poblacions petites i tenir contactes directes. El fet de tenir més 
autonomia no eximeix la Secció d'informar de totes les activitats que es vulguin realitzar, i 
esperar la seva aprovació per part de Junta, per poder contactar amb els adients. El 
Sr. Aiguadé ens diu que no hi ha cap problema, sempre que la comunicació amb Junta sigui 
fluïda. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Data propera reunió 
Desembre. 

   - Coordinadora VP 
Cristina Adillón          - 

  Sotscoordinadora 
      Tània López  




