
 
 
 
 

Acta 04/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
Tarragona, disset d’abril 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 
 
Vicepresident 
Begoña Castillo Sevilla, Col.5974 
 
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 
José Chaparro. Garcia, Col. 6308 
 
  
La reunió s’inicia a les 21h15min amb el següent ordre del dia: 
 
 1.-Comentem que en Manel Domingo no ha tornat a venir a la reunió. 
El truquem i li deixem missatge. 
 
 2.-De l’Arquebisbat encara no ens han dit res. Està tot en procés i 
falta la confirmació. 
 
 3.-Estem a l’espera de que ens diguin data per a que el Sr. Toni Bové 
faci la xerrada. Si no pogués ser ell hi ha la possibilitat de contactar amb el 
Sr. Jose Luis Tricós. 
 
 4.-Decidim escriure un correu a la seu de Barcelona amb diferents 
punts: 
 
A l’atenció de David Tribaldos: 
 
Reunió mensual de la Delegació de Tarragona 17-4-07. 
 
Comentar diversos temes a la Seu de Barcelona: 
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 1.- Urgeix organitzar la conferencia del Sr. Bové. En cas de que no 
pugui ser feu-nos-ho saber, ja que tenim una segona opció possible. 
 
 
 2.- Què hem de fer amb les actes? Les hem d’enviar per mail? Ens 
podríeu explicar el procediment a seguir amb les actes de les reunions? 
 
 3.- Pel que fa al dia mundial de la fisioteràpia, necessitaríem saber les 
següents coses: 
  - El material del que disposem per les dues parades (Reus i 
Tarragona) 
  - Amb qui ens hem de posar en contacte per demanar permís 
per posar les parades. A Tarragona voldríem organitzar una mena de fira 
amb expositors que tinguin en relació amb la fisioteràpia, i voldríem saber si 
és factible. 
 
 5.- Pel que fa a les dietes de reunions a les que els membres de la 
junta de la Secció assistim mensualment, i pel que fa a reunions externes 
que puguem arribar a realitzar, quin és el procediment a seguir. 
 
 6.- Com podem accedir al nostre pressupost? Ens preguntem si hi 
hauria la possibilitat d’obrir un compte corrent a nom de la Secció. 
 
 7.- Us agrairíem que hi hagués una comunicació més fluïda entre la 
Secció i el Col·legi, ja que ens hem assabentat per fonts secundàries que el 
campionat de futbol de Port Aventura ja s’ha celebrat. 

 
 
Es dona per finalitzada la reunió d’avui a les 23h00min.  

 Propera reunió dia 17-05-07 a les 21h al despatx de la Sandra 
Salazar a Sant Pere i Sant Pau. 
 
 
V.P. President      V.P. Secretari  
 
 
 

www.fisioterapeutes.cat/seccions/        tarragona@fisioterapeutes.cat  
 


