
 
 
 

Acta 06/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
 
 
Tarragona, vint-i-un de juny del dos mil set. 
 
Convocada al Gambrinus de l’Avd.  Ramon i Cajal de Tarragona. 
 
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 21h21min amb el següent ordre del dia: 
 
 1.- Es trucarà a David Tribaldos per saber si el proper dia 1-07-07 
podem tenir accés a la sala, ja com a seu de la Secció Col·legial, a l’Hotel 
d’Entitats. 
 
 2.- Pel tema del Dia Mundial de la Fisioteràpia es preguntarà a David 
Tribaldos sobre diversos temes: 
 

- De quin material podem optar per utilitzar (carpes, cadires, 
camilles, pantalla, projector, colxonetes, postres, 
tríptics,globus amb compressor…) 

- Sobre la possibilitat de fer un pòster gran amb les activitats 
que es realitzarien aquest dia , i quans dies trigarien en fer-
lo. 

- De quina manera es podria divulgar la notícia d’aquest dia: 
 mitjançant la premsa, ràdio, TV. 
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- Comentar-li que la nostra intenció és la de fer diferents 
tallers durant tota la jornada (estiraments, respiratori, 
pediàtrics, massatge, exercicis 3era edat, artrosi, 
osteoporosi, fibromiàlgia) 

 
- Si hi ha la possibilitat d’enviar un correu electrònic a tots els 

col·legiats per demanar voluntaris per participar i 
col·laborar, i que si es Aixa que contactin amb nosaltres. 

 
 

3.- Pel que fa al tema de realitzar cursos, Agustí Giné preguntarà al 
Sr.José Miguel Tricás Moreno per fer un curs allà l’octubre o Novembre. 

 
4.- A la reunió de Barcelona del dia 3-07-07 hi assistiran en Xavi 

Lòpez i Begoña Castillo. 
 
La reunió finalitza a les 23h. Propera reunió el dimarts dia 10-07-07 a les 
20h30 a l’Hotel d’Entitats. 
 
  
 
V.P. President      V.P. Secretari 
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