
 
 
 
 

Acta 08/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

    
Tarragona, vint-i-quatre de juliol del dos mil set. 
 
Convocada a les 20h30h a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 
Hi assisteixen: 
 
Representant de la Junta de Govern        
Manel Domingo Corchos, Col. 2204 
 
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 20h30min amb el següent ordre del dia: 
 
 1.- Sobre el Dia Mundial de la Fisioteràpia:   
  -La seva localització definitiva serà a la Pl. Prim de Reus. 
  -Es buscaran voluntaris: intentar contactar am,b 4 voluntaris 
(enviar un missatge a Manel Domingo per a que acceleri el tema) 
  -L’horari al públic serà de les 10h fins a les 20h. 
 
 2.- Les targetes amb el nom seran les del President i Secretari i les 
tindran al Setembre. 
 
 3.- Les reunions i presentacions amb les administracions i institucions 
es duran a terme a partir del Setembre: 
  -Col·legi Oficial de Metges (Tarragona i Reus) 
  -Col·legi de Infermeria. 
  -Col·legi de Psicòlegs. 
  -Departament de Salut. 
  -Departament Social i Ciutadania. 
  -Ajuntament de Tarragona. 
  -Ajuntament de Reus. 
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4.- En Manel Domingo ens comenta que a ser possible per al proper 
Gener de 2008 durant una vegada al mes l’assessoria fiscal, laboral i legal, 
pugui utilitzar  la seu del Col·legi per  poder ajudar a tots el col·legiats de la 
província. 
  

5.- En Manel Domingo ens comenta que també hi ha la possibilitat de 
que els serveis administratius de Barcelona vinguin 2 ò 3 dies per fer 
tasques de col·legiació per la propera temporada. 
 
 6.- Finalitzem la reunió a les 22h. Propera reunió dia 5-09-07 a la seu 
del Col·legi. 
 
 
 

V.P. President      V.P. Secretari 
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