SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA
Núm. d’acta: 5/2022

Hora d’inici: 20.45 h

Data: 21/04/2022

Assistents:
Coordinadora Cristina Adillón
Noema Pérez

Sotscoordinadora Tania López

Laura Menés

Jordina Ballesté

Convidats
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Jornada de Salut Sexual (reunió anual).
Formació 2022.
DIFT 2022.
Informació sobre cursos.

1. Jornada de Salut Sexual a la reunió anual
Des del CFC es proposa que realitzar la Jornada de Salut Sexual dintre del marc de la reunió
anual del Camp de Tarragona, d’aquest any 2022.
Per unanimitat dels membres de la Secció s’aprova aquesta decisió.
Per part de la Secció es proposa com a data provisional el 5 de novembre de 2022, a l’espai de
l’Aula Magna del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Confirmar al CFC

Cris

Data realització
21/04

2. Formació

Es realitza revisió sobre la formació pendent i realitzada durant aquest any per part de la
Secció, quedant d’aquesta manera:
-

-

-

-

AFT en Oncologia: realitzat.
Mètode McKenzie. La Columna lumbar: cancel·lat per falta d’èxit.
Seminari tècnic d’amputats, pendent per al dia 4 de juny. Es proposa realitzar el
seminari al CAP Llevant de Tarragona. Les responsables de l’activitat seran la
Noema Pérez i la Jordina Ballesté.
Curs d’Emprenedoria: cancel·lat per falta d’èxit.
Reunió anual i Jornada Salut Sexual: es proposa com a data provisional el dia 5 de
novembre del 2022, i l’espai que es reservarà serà l’Aula Magna del Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. S’inclourà a la reunió anual la Jornada de
Salut Sexual.
Curs d’Espatlla, pendent per al dia 30 de setembre. Per part de la Secció es
demanarà més informació al CFC sobre aquesta formació. Es proposa realitzar-ho a
la Unitat Docent de l’Hospital Sant Joan de Reus.
Curs Spine Control: pendent de realitzar els dies 11, 12 i 13 de novembre. Es

proposa com a espai per a la seva realització a la Unitat Docent de l’Hospital Sant
Joan de Reus.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca

Responsable

Data realització

Reservar espai CAP Llevant de Tarragona

Noema

22/04

Reservar espais a l’Hospital Sant Joan de Reus

Cris

A partir de Setembre

Comunicació al CFC de la reserva CAP Llevant

Noema

Maig

Sol·licitar informació al CFC sobre curs d’espatlla

Cris

21/04

3. DIFT 2022

Es comunica als responsables del Col·legi que la representant de la Secció Territorial del
Camp de Tarragona per a l’activitat del DIFT 2022 serà la Jordina Ballesté, amb el suport de
la Noema Pérez.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització
Comunicació al CFC
Tania
31/03
4. Informació sobre els cursos

Des del CFC s’informa a la Secció del procediment a la realització de cursos en relació a
l’acta.
Se’ns informa que a partir d’aquest any ja no serà necessari realitzar l’acta després del curs,
però sí enviar amb immediatesa les fotografies i material per publicar a les xarxes socials.
Tasques a realitzar
Descripció de la tasca
Responsable
Data realització

Data propera reunió
Maig.

Coordinadora VP
Cristina Adillón

-

Sotscoordinadora
Tània López

