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Acta de la Iª reunió de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
 
 

Tarragona, setze de desembre de del dos mil sis. 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Representant de la Junta de Govern        
Manel Domingo Corchos, Col. 2204 
 
President 
F. Xavier Lopez Monné, Col. Núm.872 
 
Secretari 
Jaume Barriach Gaya, Col. 2795 
 
Vocals: 
Sandra Salazar Esteban, Col. 1863, 
José Chaparro. Garcia, Col. 6308 
Anna Ferran Roig, Col. 4646 
Begoña Castillo Sevilla, Col.5974 
Eva Hernando Gimeno, Col. 3715 
Agustí Giné Cot. Col. 2400 

 
        
Es reuneixen els col·legiats que s’expressen al marge. 
 

La primera tasca desenvolupada per la Secció Col·legial ha estat l’elaboració 
d’un qüestionari per tal de conèixer millor la població de fisioterapeutes de la 
província, actualment de 466 col·legiats. Aquest qüestionari consta de tretze 
apartats-preguntes amb diferents temes d’interès per a la Delegació: tipus de 
centre, situació laboral, especialitat, competències de la Secció Comarcal, 
interès per la formació  

continuada, possibilitat de fer formació entre col·legiats, disposició per la 
col·laboració activa a la Secció Comarcal, elecció del mitjà de comunicació 
entre la Secció Comarcal i els col·legiats, satisfacció laboral a nivell professional 
i econòmic i expectatives envers la nova Secció Ciol·legial. 

 
La Secció Col·legial comptarà amb un pressupost aprovat a l'Assemblea del 14 
de desembre de 6.920€ destinats al desenvolupament de la Delegació i 6.600€ 
previstos per a formació.  
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En aquesta reunió s’acorden els següents punts: 

• S’elaborarà un Llibre Blanc tenint en compte els resultats del qüestionari 
amb un objectiu molt concret : qui som, què fem i on estem. 

• Les línees d’actuació seran dues: d’una banda política, obrint camí amb 
les Delegacions de Salut i d’Acció Social i Ciutadania, Ajuntaments, 
Col·legis de Metges i Col·legis d’Infermers/es. D’altra banda, una línia 
dinamitzadora, potenciant la formació contínua. 

• La presentació oficial de la Delegació es preveu cap a finals del primer 
trimestre de 2007, i es convidarà una persona de professionalitat 
reconeguda en l’àmbit de la Fisioteràpia 

 
 
I en prova de conformitat signen tots els assistents, a la ciutat i data 
assenyalades a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
Manel Domingo Corchos       Francesc X. Lopez Monne Jaume Barriach Gaya 
Col. 2204        Col. 872    Col. 2795 
Vocal Junta de Govern         President    Secretari 
     
 
 
 
 
 
Sandra Salazar Esteban       Anna Ferran Roig  Begoña Castillo Sevilla 
Col. 1863        Col. 4646   Col.5974 
Vocal            Vocal    Vocal 
 
 
 
 
 
Eva Hernando Gimeno      Agustí Giné Cot   José Chaparro. Garcia  
Col. 3715            Col. 2400            Col. 6308 
Vocal                                  Vocal        Vocal 
 
   


