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Convocada a les 20.30h a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 

Assistents: 
  
President:  Col.872 Xavier López 
Vicepresident:  Col.5974 Begoña Castillo 
Secretari:  Col.1863 Sandra Salazar 
Vocals:  Col.2400 Agustí Giné  Col.3715 Eva Hernando 
  Col.4646 Anna Ferran  Col. 6308 José Chaparro
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Reunió de les Comissions a Barcelona i comunicació amb la seu central 

del Col·legi. 
3. Cursos i xerrades pendents. 
4. Pagament despeses. 
5. Projectes any 2008. 
6. Següent reunió de la Secció. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
2. Reunió de les Comissions a Barcelona 
a) No hi vam poder assistir per problemes de comunicació. A partir d'ara, des de 
Barcelona ens enviaran tots els correus electrònics tant al correu de la Secció com 
al de la Sandra Salazar, la secretària de la Secció. Per tal de facilitar l'accés al 
correu de la Secció, se’ns ha facilitat la seva clau, així no estarem supeditats a la 
connexió d'Internet sense fils. 
D’aquesta manera esperem que no es tornarà a perdre informació. 
El Manel Domingo va poder assistir a la reunió i en la propera reunió ens 
informarà del nou reglament que regeix les Comissions. 
 
b) Se'ns informa que totes les actes de l'any 2007 de la Secció ja estan penjades  
a Internet. 
 
c) Ens han enviat una caixa amb material d’oficina i les targetes de presentació 
que ha d’estar a punt d'arribar a l'Hotel d'Entitats de Barcelona. 
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3. Cursos i xerrades pendents  
a) La conferència sobre el nou Títol de Fisioteràpia es farà divendres 11 d’abril a 
les 8 del vespre (aproximadament una hora de durada). 
L'aula ja està reservada a la Casa del Mar de Tarragona. 
 
b) Ha estat dificultós contactar amb el Sr.Tricas i encara no podem saber la data 
de la formació, però se suposa que la sabrem aquesta setmana. Quan la 
sapiguem podrem reservar la sala. Es proposen dues possibles ubicacions: l’Hotel 
d’Entitats o les instal·lacions de La Caixa. 
 
c) Queda pendent la xerrada sobre protecció de dades. 
 
d) Ens demanen que abans de l’abril enviem totes les propostes de formació que 
tinguem de cara a l’any vinent per escrit per tal d’anar preparant tríptics i 
informació per als col·legiats. 
Ja hem informat que ens agradaria aprofitar els cursos que ja estan organitzats i 
que ja funcionen a Barcelona, però de totes maneres els ho hem de passar per 
escrit. 
Decidim que a la reunió del mes de març aportarem idees sobre possibles cursos 
i conferències. 

 
 

4. Pagament despeses 
Ens informen sobre els pagaments de les reunions, despeses de transport i 
representacions. S'efectuaran dues vegades a l’any: gener i juny.  
Hem d’apuntar els dies de reunions i guardar comprovants de despeses 
susceptibles de ser abonades. 
Tot i així, l'abonament de despeses extraordinàries de més importància 
econòmica es faran en pagaments extres, fora dels dos terminis prefixats. 

 
5. Projectes any 2008 
- Ser més presents en els mitjans de comunicació. L'Anna Ferran proposa fer 
aparèixer publicitat del Col·legi en publicacions com el diari Aquí, que cada 
dimarts publicarà una secció sobre salut i bellesa. Podem tenir la possibilitat 
d'escriure algun article donant difusió a la nostra professió. La Sandra Salazar 
preguntarà a Barcelona si és possible, i en cas afirmatiu, el pressupost de què 
disposaríem. Es comenta la preocupació pel que fa a barrejar dos temes com són 
els de bellesa i salut. Es deixa la presa de decisions per a una pròxima reunió, en 
la qual tinguem més dades. 
- Dia Mundial: engrandir la diada (mitjançant xerrades i tallers) i buscar la  
participació de més professionals. 
- Tenir una administrativa 2h a la setmana per tenir més presència entre els 
col·legiats. Si s'aconseguís, voldríem disposar de telèfon fixe. 
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- Millorar el mobiliari de la seu (l'Agustí Giné i la Begoña Castillo s'encarregaran de 
mirar pressupostos) Armari, escriptori i cadires. 
- Poder col·legiar-se a la seu de Tarragona. 
- Poder comptar amb la presència dels assessors a Tarragona. 
- Formalitzar un conveni amb el Patronat d’esports, entre d’altres coses, per 
participar en la mitja marató a llarg termini. 
- Presentar-nos oficialment a les administracions públiques. 
- Seguir amb la programació de la formació i les xerrades. 

 
 

6. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per al 10 de març de 2008 
a les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats. 

 
 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


