
 
 

Acta 02/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
Tarragona, tretze de febrer del dos mil set. 
 
 
Convocada a les 21h a Sant Pere i Sant Pau al despatx de Sandra Salazar. 
 
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, 
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: 
 
 1.- Es valora la possibilitat de tenir el local en l’Hotel d’Entitats o 
també a la Casa dels Concilis que té l’Arquebisbat (d’aquest lloc 
s’encarregarà la Begoña Castillo). 
 
 2.- En Manel Domingo ens comenta que en Toni Bové estaria 
interessat en venir a fer la xerrada però hauríem de matisar el tema de la 
conferència. Arribem a la conclusió de que el tema podria ser el de les 
lesions i les tècniques de tractament que s’utilitzen en el dia a dia en 
l’esportista d’èlit. 
 
 3.- Es rebrà una llista amb les institucions que haurem d’anar a 
presentar-nos. Les primeres haurien de ser Salut, Benestar Social i URV. 
Des de Barcelona, el Col·legi s’encarregarà de demanar dies i horaris a 
aquestes institucions per poder presentar-nos. 
 
 4.- L’Eva Hernando comenta que s’hauria d’anar a l’URV a informar 
als estudiant sobre la importància de la col·legiació i aprofitar per presentar-
nos com a Secció Col·legial. En Manel Domingo comenta que esperem que 
encara és massa precipitat. 
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5.- Es parla de preparar cursos de formació i la possibilitat de fer 

xerrades gratuïtes a “La Caixa”. 
 
 6.- S’arriba a l’acord de que l’Anna Ferran s’encarregarà de rebre i 
respondre els missatges rebuts des de la seu de Barcelona. 
 
 7.- En Manel Domingo parla sobre el tema de la Dependència. 
 
 8.- En Manel Domingo comenta que en Xavier López haurà d’anar  a 
la reunió de Barcelona amb les altres delegacions catalanes per presentar-
se i per informar-se. 
  

9.- En Manel Domingo comenta que en David Tribaldos és el nostre 
contacte amb Barcelona, i que la Marisa Cantarero és la directora. 
 
 10.- Sobre les targetes nominals s’arriba a la conclusió que cadascú 
amb el seu nom. 
 
 11.- Repartiment de càrrecs dins la Junta: 
  -Formació: Sandra Salazar i Eva Hernando 
  -Tresoreria: Jaume Barriach 
  -Dependència i Geriatria: Begoña Castillo 
  -Esport: José Chaparro 
  -Comunicació: Anna Ferran 
  -Unificador de centres privats: Agustí Giné 
 
 12.- La Sandra Salazar comenta que de cara a mig termini  podríem 
presentar-nos a diaris i radio i inclús fer algun article. 
 
 13.- L’Eva Hernando i Sandra Salazar s’encarreguen de fer el Llibre 
Blanc. 
  
 14.- Precs i preguntes. 
  
 Es dona per finalitzada la reunió d’avui a les 23h45min.  
 Propera reunió dia 15-03-07 a les 21h al despatx de la Sandra 
Salazar a Sant Pere i Sant Pau. 
 
 
V.P. President      V.P. Secretari  
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