
 
 
 

Acta 01/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
 
Tarragona, vint-i-tres de gener del dos mil set. 
 
Convocada a les 21h a Sant Pere i Sant Pau al despatx de Sandra Salazar. 
 
Hi assisteixen: 
 
President 
F. Xavier Lopez Monné, Col. Núm.872 
 
Secretari 
Jaume Barriach Gaya, Col. 2795 
 
Vocals: 
Sandra Salazar Esteban, Col. 1863, 
Agustí Giné Cot. Col. 2400 
Eva Hernando Gimeno, Col. 3715 
Anna Ferran Roig, Col. 4646 
Begoña Castillo Sevilla, Col.5974 
José Chaparro. Garcia, Col. 6308 
 
La reunió s’inicia a les 21h15min amb el següent ordre del dia: 
 
 - Reunió mensual : primer dimarts de cada mes en opció a canviar-ho 
segons necessitats. 
  
 - Mirar local: Agustí Giné mirarà a l’Hotel d’Entitats de 
Tarragona(preus i horaris) i la Begoña Castillo mirarà al CRANE(Associació 
Tarragona Traumàtics Craneoencefàlics)(preus i horaris).  
 
 - El tema ordinador que està en mans d’en Manel Domingo. 
 
 - Es parla del convidat a la xerrada. Ens diu en Manel Domingo que 
pot ser Sr.Emili Ricart, Sr.Toni Bové. Si no poguessin es podria parlar amb 
el Sr. José Miguel Tricás Moreno. 
 
 - Es consultarà amb la secretaria del Col·legi la possibilitat de 
demanar un llistat de tots els col·legiats de la província de Tarragona. 
 
 - En Josep Chaparro proposa tenir un apartat per la Secció de 
Tarragona a la pàgina web oficial del Col·legi per a que els col·legiats puguin 
accedir més fàcilment als temes de la província. 
 
 - Es proposa que el qüestionari es pengi a la pàgina i que s’allargui 
l’entrega. 
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- Es parla del material d’oficina que podem necessitar i comentar-ho 
a la propera reunió amb en Manel Domingo. 
 
 - Es comenta que el tema de les targetes l’hauria de tenir cada 
component de la Secció amb el seu nom. 
 
 - En Manel Domingo ens passarà un llistat de totes les institucions 
que haurem de presentar-nos. 
 
 - En Josep Chaparro proposa parlar amb la URV i arribar un acord 
amb ells per a que els col·legiats de la província puguin utilitzar el material 
de la biblioteca. 
 
 - Estem a l’espera en que Manel Domingo ens digui com està el tema 
econòmic. 
 
 - En Xavi Lopez proposa fer un llistat de dies claus de la Fisioteràpia  
a participar a Tarragona : 
  -Dia mundial de la Fisioteràpia. 
  -Mitja Marató de Tarragona. 
  -Jornades Professionals a la URV. 
  -L’Anna Ferran comenta també d’anar a les fires dels pobles i 
de les ciutats (d’aquí la importància a tenir el llistat dels col·legiats). 
 
 - Es comenta també de l’exercici de la Fisioteràpia amb els 
fisioterapeutes que no estan col·legiats i fins a quin punt està legalitzat 
l’exercir de fisioterapeuta sense la col·legiació. 
 
 - Com a tema de les formacions també es parla de fer taules rodones 
entre naltros (els fisioterapeutes) i preparar-ho prèviament. 
 
 - Propera reunió tenia que ser el dijous dia 8-02-07 però es canvia 
pel dimarts 13-02-07. 
 
   
 
V.P. President      V.P. Secretari  
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