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Convocada a les 20.30 h. 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 
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 20.45h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Cursos i xerrades. 
3. Mobiliari i material d'oficina. 
4. Propaganda “Aquí”. 
5. Precs i preguntes. 
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. Cursos i xerrades 
− Hi ha hagut un canvi de localització de la conferència sobre ‘Nous estudis’: Casa del 

Mar, tenint en compte que a Barcelona hi va haver molt de quòrum. Es podrà utilitzar 
de 20.00 h. a 21.30 h. 

− No tenim novetats del curs del senyor Tricas. Ens posarem en contacte amb la Roser, 
del Dept. de Formació del Col·legi, per saber si ja tenim data. 

− Propostes de cursos i/o xerrades: 
• Electro 
• Massatge 
• Tricas 
• Xerrada Theratot 
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3. Mobiliari i material d'oficina 
Pel que fa la mobiliari de l'oficina, la Sandra demanarà un pressupost a Ofiprecios 
i l'Agustí a Ofiprix. L'oficina té uns tres metres per tres i mig. Necessitaríem una 
taula en forma d'ela, un armari, una cadira d'oficina i unes 6 cadires més per les 
reunions de la Junta. 
La capsa de material d'oficina finalment no es va enviar. Estan esperant a tenir el 
segell del Col·legi. 

 
 

4. Propaganda “Aquí” 
La idea de posar propaganda del col·legi al diari “ Aquí” no es considera dolenta.  
Des de Barcelona ens informen qu, segons el preu que es demani, es podria considerar 
d'aparèixer-hi, intentant pactar les condicions, sobretot la possibilitat d'aportar un article 
de tant en tant. 
L’Anna ja té els preus i els passarà a la Sandra perquè se'ls mirin a Barcelona. 

 
5. Precs i preguntes 
− En Josep Chaparro ens informa que, degut a motius familiars, es veu obligat a 

dimitir del càrrec de vocal de la Secció Col·legial de les Comarques de 
Tarragona. 

− Nova persona de contacte amb la Junta de Govern: Marta Romera. Per 
contactar amb ella de moment s'ha d'utilitzar el correu electrònic i el telèfon 
de la Secció Col·legial de Girona.  663267992 

 
6. Següent reunió de la Secció. 
 
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per al 14 d'abril de 2008 a 
les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


