
 
 
 

Acta 07/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
 
Tarragona, deu de juliol del dos mil set. 
 
 
Convocada a les 20h30 a l’Hotel d’Entitats 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 
José Chaparro. Garcia, Col. 6308 
Anna Ferran Roig, Col. 4646 
Eva Hernando Gimeno, Col. 3715 
Agustí Giné Cot. Col. 2400 
  
La reunió s’inicia a les 20h55min amb el següent ordre del dia: 
 
 1.- A partir d’ara les reunions es faran a les 20h30 degut a que 
l’Hotel d’Entitats tanca les portes a les 22h. 
 
 2.- Sobre el Dia Mundial de la Fisioteràpia, en Xavi Lòpez ens 
comenta que a la reunió de Barcelona del dia 3-07-07 es va parlar sobre el 
material que vam demanar i ens diuen que s’ens va del pressupost. Per tant 
tindrem un estand informatiu i un estand consultiu amb una camilla,  una 
TV amb una pel·lícula continua de informació sobre la Fisioteràpia. 
 
 3.- La Sandra Salazar comenta que l’agrupació de Fisioterapeutes 
Pediàtrics volen fer una sèrie de cursos. Ja ho han demanat a la URV, i si 
naltros volguéssim,. des del Col·legi també es podrien fer. 
 
 4.- Agustí Giné torna a proposar l’opció del Sr. Tricás per donar un 
curs. 
 5.- Es comenta que aquest any el Col·legi hauria de participar en la 
Mitja Marató de la Ciutat de Tarragona que es cel·lebrarà a finals del mes de 
Novembre. Ens hauríem de posar en contacte amb el Sr. Jacint Lòpez i la 
seva família ja que han estat ells qui han portat tot aquest tema durant 
totes les edicions de la Mitja Marató. 
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6.- Ens passaran un llistat de les institucions a les quals haurem 
d’anar a presentar-nos. 

 
7.- Finalitzem la reunió a les 22h. Propera reunió el dia 24-07-07 a 

les 20h30 a la seu del Col·legi. 
 
 

 
V.P.President      V.P.Secretari 
 

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


