
 
 

Acta 12/2007 de la secció col·legial de les comarques de 
Tarragona 

 
Tarragona, deu de desembre del dos mil set. 
 
 
Convocada a les 20h30 a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 
Hi assisteixen: 
 
Hi assisteixen: 
 
President 
F. Xavier Lopez Monné, Col. Núm.872 
 
Vicepresident 
Begoña Castillo Sevilla, Col.5974 
 
Vocals: 
Eva Hernando Gimeno, Col. 3715 
Anna Ferran Roig, Col. 4646 
José Chaparro García, Col.6308 
 
 
La reunió s’inicia a les 21h00min amb el següent ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Cursa de Sant Silvestre de Tarragona. 
3. Valoracions activitats dutes a terme durant el 2007. 
4. Valoració de l'any 2007. 
5. Altre temes. 

 
 
 1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
 2.- Cursa de Sant Silvestre de Tarragona. 
 
L'organització es va posar en contacte amb l'Agustí per tal d'aconseguir 
col·laboració pel que fa a la realització de massatges acabada la cursa. 
Tenint en compte la poca quantitat de voluntaris dels que disposem 
normalment i el dia en què es celebra la cursa (31 de desembre i laborable) 
creiem seria difícil col·laborar-hi.  
En Pep es presta voluntari per assistir-hi, però tenint en compte que si aquest 
any hi assistim potser ens veurem compromesos a repetir-ho cada any. S'arriba 
a la conclusió que més val que consolidem primer la Mitja de Tarragona abans 
de proposar-nos abarcar  
S'acorda contestar a l'organització de la cursa de Sant Silvestre explicant  les 
raons per les quals no hi assistirem. 
 



 
 
 

 
 
 
 3.- Valoracions activitats dutes a terme durant el 2007. 
 
Mitja marató: 
De cara a l’any que ve: més diferenciació entre fisioterapeutes i 
quiromassatgistes, tant pel que fa a espai, al tractament com al material. Es 
treballarà per tal d'aconseguir un conveni amb el patronat d’esports, ja que la 
persona quiromassatgista que ho portava ja no ho portarà l’any que ve. El Xavi 
intentarà s'encarregarà de les negociacions a l'hora de que sigui el Col·legi qui 
s'encarregui d'organitzar-ho de cara a l'any que ve. 
 
De cara a aconseguir estudiants com a voluntaris, s’ha de veure amb 
Barcelona si s’ha de fer alguna mena de conveni amb la universitat. 
Ideal: 25 persones. 
 
Nova idea: Espai on un fisioterapeuta dirigeixi un grup de persones per fer 
estiraments. 
S'acorda intentar que només hi hagi fisioterapeutes. 
 
Pel que fa a la revisió del dia mundial de la fisioteràpia i de la fira d'entitats, 
s'està duent a terme mitjançant correu electrònic i s'inclourà en la propera acta. 
 
 
 4.- Valoració de l'any 2007. 
 
Valorem prou positivament l'any, tenint en compte com ha anat tot. 
 
Per tal d'avançar feina fora de les reunions, s'acorda utilitzar més el correu 
electrònic.  
 
Necessitaríem que Barcelona ens avisés amb més temps vista de les reunions i 
activitats previstes per tal de poder-nos organitzar. 
 
Ens preguntem l'estat de les targetes de representació. L'Eva i el Josep 
recalquen la necessitat de que les targetes siguin nominals per tal de que les 
visites a institucions quedin més serioses, al no haver d'afegir-hi el nom a mà. 
 
Telèfon de la Secció Col·legial: 663267996 posar-lo a disposició dels 
col·legiats. Posar-lo a la web. 
 
De cara a l’any que ve, buscar mobiliari pel despatx i potser també pintar el 
local. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 5.- Altres temes 
 
De cara a l'any vinent, creiem que hauríem de tenir més presència als mitjans 
de comunicació. 
Va sortir un suplement de tots els col·legis oficials de Tarragona. No hi sortim. 
La Begoña es posarà en contacte amb qui ho porta per tal de que hi sortim 
l’any que ve. 
 
Es proposa anar guardant premsa on surtin coses interessants i relacionades 
amb la fisioteràpia i la secció. 
 
Cursos: 
S’ha de demanar ja a Barcelona que tirin endavant la publicitat del curs de 
teràpia manual. 
Mes de gener, conferència sobre el futur de la professió a nivell acadèmic 
Xerrada protecció de dades també de cara a l’any que ve. 
Eleccions. De cara al futur, facilitar el vot als col·legiats: possibilitat de crear un 
col·legi electoral a Tarragona. 
 
 
 
 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


