
 
 
 

Acta 10/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

 
Tarragona, vint-i-dos d’octubre 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 
 
Secretaria 
Sandra Salazar Esteban, Col. 1863 
 
Vocals: 
Agustí Giné Cot, Col. 2400 
Eva Hernando Gimeno, Col. 3715 
Anna Ferran Roig, Col. 4646 
José Chaparro García, Col.6308 

  
La reunió s’inicia a les 20h40min amb el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Pagament de reunions i representacions. 
3. Mitja marató 
4. Reunió del Col·legi a Barcelona i revisió Dia Mundial i Fira 

d’entitas 
5. Cursos 
6. Protecció dades 
7. Acord casal d’avis 
8. Eleccions 
9. Altres temes 

 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
2.- Pagament de reunions i representacions. 
 

Es parla del pagament per l’assistència i el transport a les reunions i 
representacions. S’haurà de justificar l’assistència en uns fulls. 
Per cada representació es pagaran 50€ 
Per transport, per persones que vénen de fora de Tarragona, s’abonaran 
0,19€ per kilòmetre. 
Es pagaran també 30€ per cada reunió de la Secció. 
Per cada reunió a Barcelona es pagaran 100€, independentment del nombre 
de persones de la delegació que hi assisteixin. 
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3.- Mitja marató. 
 

Xavi ha parlat amb la persona que l’organitza. No hi ha cap problema 
perquè el col·legi col·labori.  
25 de novembre 
Demanaran voluntaris a través de Barcelona, però el millor és buscar 
voluntaris pel nostre compte, tenint en compte el fracàs de la busca de 
voluntaris pel dia Mundial. 
Es farà una reunió per refrescar idees pel que fa al massatge esportiu per 
als fisioterapeutes voluntaris. 

 
4.- Reunió del Col·legi a Barcelona i revisió Dia Mundial i Fira 

d’entitas  
 

La reunió es va basar en l’explicació del que s’ha fet a cada Secció. 
 
A Girona, la Secció proposa d’unir-se a la construcció d’un gran local on 
s’ajuntarien diferents col·legis. Es necessitaria un gran pressupost, raó per 
la qual a Barcelona s’estudiarà la viabilitat del projecte. 
 
La Secció de Tarragona va explicar què hem fet i què es vol fer. Possibles 
cursos: teràpia manual i/o valoració respiratòria pediàtrica de 15h.  
Valorem positivament la tasca realitzada des de Tarragona, tenint en 
compte el que han fet a les altres seccions. 
 
Per falta de temps, la revisió del dia Mundial de la Fisioteràpia i la de la Fira 
d’entitats es posposa per la següent reunió. 
 

5.- Cursos: 
 

S’enviaran les dues propostes a Barcelona perquè n’estudiïn la viabilitat.  
Mínim un mes d’antelació per poder fer publicitat. 
Proposem el següent calendari: 

Gener: Tricás 
Primavera: valoració pediàtrica 

 
6.- Protecció de dades. 
 

Ens proposen una xerrada des de Barcelona quan a nosaltres ens vagi bé.  
El Col·legi no té contracte d’exclusivitat amb l’empresa que proposa, però 
millor tractar amb ells.  
S’acorda deixar la xerrada per després de Nadal 
 

7.- Acord amb els casals d’avis per fer tallers (Comissió Geriatria). 
 

Als interessats se’ls ofereix una petita formació.  
Cada xerrada es pagaran a 80€ 
Dins mateix de la Junta de la Secció hi hauria quatre interessats en donar 
les xerrades: el Pep, la Begoña i l’Anna. 
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 8.- Eleccions: 
 
Una nova candidatura es vol posar en contacte amb nosaltres. 
Concertarem una cita en el futur. 
 

9.- Altres temes: 
 

Es recorda la necessitat de demanar material d’oficina (clips, grapadora ...) 
a Barcelona. 
 

 
 

 
 
 
V.P. President      V.P. Secretari 
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