Acta 03/2007 de la secció col·legial de les comarques de
Tarragona
Tarragona, quinze de març 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:
1.- És parla sobre la reunió que en Xavi Lopez i en Jaume Barriach
van assistir a la Seu col·legial a Barcelona:
1.1.-S’anomena una vicepresidenta que serà la Begoña
Castillo.
1.2.-Per les reunions trimestrals a Barcelona farem una rotació
i s’aconsella anar de dos en dos.
1.3.-Dia Mundial de la Fisioteràpia el 8 de Setembre: La
persona encarregada a coordinar aquest tema serà l’Anna Ferran. Per la
propera reunió, entre tots, començar a buscar temes, localització, material
(posters, tríptics …). També es proposa de parlar amb cases comercials de
cremes. Comentem que estaria molt bé donar publicitat mitjançant la ràdio
o la premsa dies abans del Dia Mundial. L’Anna Ferran es comunicarà amb
David Tribaldos perquè truqui a l’Ajuntament de Tarragona i pregunti com
està el tema de posar els estands.
1.4.- Pel que fa les targetes nominals, estem a l’espera de
l’ubicació del nou local per poder posar-hi l’adreça.
1.5.- El tema local, la carta ja està enviada i estem a l’espera
de la contesta de l’Arquebisbat.
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1.6.- Marisa, directora del Col·legi, ens comunica que en
enviarà informació pel Campionat de Futbol que s’ha de celebrar a Port
Aventura.
1.7.- Parlarem amb Manel Domingo pel tema de les Jornades
Mediterràneas en Geriatria, en les quals també hem de participar.
1.8.- Ens comenten de la seu col·legial (Barcelona) que ens
subministraran material d’oficina un cop tinguem el local.
2.- Trucar al Manel Domingo i preguntar-li si sap alguna cosa del
convidat a fer la conferència a Tarragona.
3.- La Sandra comenta que hi han una sèrie de Fisioterapeutes que
estarien interessats en fer un cercle de xerrades, de moment de pediatria,
entre ells, i que estarien disposats a utilitzar en un futur el nou local de la
delegació i ampliar els temes.
4.- L’Eva i la Sandra ens mostren una estadística dels qüestionaris
rebuts fins ara.
5.-L’Eva ens comenta que va contactar amb un metge que fa cursos i
xerrades sobre la Hipertèrmia.
Es dona per finalitzada la reunió d’avui a les 23h00min.
Propera reunió dia 12-04-07 a les 21h al despatx de la Sandra
Salazar a Sant Pere i Sant Pau.
V.P. President
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