
SECCIÓ TERRITORIAL DEL CAMP DE TARRAGONA  

Núm. d’acta: 5/20 Hora d’inici: 20:30  Data: 27/05/2020  

  
Assistents:  
Coordinador  [x] Cristina Adillón  Sotscoordinador  [x]  Tània Lopez  
[x] Noema Pérez  [x] Laura Menés  [x] Joan Álvarez  [Campo]   
Convidats  [Campo]        [Campo]         

  
Ordre del dia  

1. Reunió Intercol·legial 
2. Assemblea General a Tarragona 
3. Formació 
4. Conveni URV 
5. Falta de comunicació 
 

  
1. Reunió Intercol·legial 
La Laura Menés i la Cris Adillón assisteixen a la reunió per videoconferència de la TCPT. 
 
Des de la TCPT, i donada la situació actual, es convoca a una reunió conjunta amb els 
representants dels Col·legis Professionals de Tarragona per aportar idees i perspectives 
comuns i establir mesures d’actuació globals davant la situació actual.  
 
Aquesta reunió va ser per videoconferència a través de la plataforma GoToMeeting, per 
afavorir la connexió plurilateral en temps real dels assistents. 
 
Queda pendent una pròxima reunió abans de l’estiu. Pendent de convocatòria per part de 
l’ICAT.  
Tasques a realitzar   
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Enviar resum  Cris Maig 

  
2. Assemblea General a Tarragona 
El pròxim 6 de juny estava programada l’Assemblea General del CFC que s’havia de 
celebrar a Tarragona. Preguntarem si segueix pendent la convocatòria o es posposa per més 
endavant. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Preguntar al CFC Tania Maig /Juny 

  
3. Formació 
Estem pendent de com evoluciona la situació actual del COVID-19. De moment la formació 
que farem a Tarragona serà la mateixa que ofereix el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya de manera virtual. Des de Tarragona farem difusió per les xarxes socials. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Fer difusió a les xarxes socials Cris/Laura Maig/Juny 

 
 



4. Conveni URV 
Seguim sense tenir resposta de com està la situació del Conveni URV-CFC. 
 
La URV demana fer difusió dels seus postgraus per a Fisioterapeutes a través de les xarxes 
socials del CFC tal com es va acordar al conveni signat. 

- Diploma de Postgrau en Dolor Miofascial 
- Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Enviar e-mail a Isabel Salvat Cris Maig 
Enviar documentació per fer difusió al CFC Cris Maig/juny 

 
5. Falta de comunicació 
Des de la Secció Territorial Camp de Tarragona trobem que hi ha una falta de comunicació 
amb el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  
 
Ens agradaria que:  

- la comunicació fos bidireccional per poder seguir avançant i fent diferents activitats 
en el territori; i també per poder planejar i preparar les diferents tasques que es 
demanen des de Barcelona amb temps i no a última hora. 

- totes aquelles activitats, esdeveniments i projectes que influeixin al Camp de 
Tarragona siguin informades amb la major brevetat possible. Hem tingut diversos 
problemes per lapsus en el temps que o bé no ens permeten fer les coses amb la 
qualitat que ens agradaria o directament no ens ha arribat la informació al respecte 
del que està passant en el nostre territori relacionat amb la fisioteràpia. Aconseguir 
una comunicació directa i ràpida ajudarà a tota la població i fisioterapeutes. 

 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Informar al CFC Cris Maig/Juny 

 
Precs i preguntes 
El Joan Álvarez comenta que per motius personals deixa la Secció Territorial del Camp de 
Tarragona. 
 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Comunicar al CFC Cris Maig/Juny 

 

 
 
  
CoordinadoraVP                                                           Sotscoordinadora  
Cristina Adillón                                                                Tània López  
 

Data propera reunió  
Pendent fixar data al Juny  


