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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  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 20.40h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Estat dels cursos i conferències. 
3. Mobiliari de la seu. 
4. Noves propostes. 
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. Estat dels cursos i conferències 
− Es va anular la conferència sobre el futur Títol de Fisioteràpia per motius 

personals del conferenciant. Ja ens avisaran de la nova data. Tot i així, ja 
disposem del material que necessitem per a la conferència, així com de 
material d'oficina. S'observa que hi ha un error tipogràfic a l'adreça de les 
targetes. 

− Curs del Sr. Tricas: sembla ser que fins a la tardor no es podrà fer, ja que no li 
queden gaire dates lliures. 

− Els cursos que vulguem organitzar ja s'han enviat a Barcelona. Restem a 
l’espera de rebre confirmació.  

· Xerrada Theratox 
· Curs massatge 
· Curs electroteràpia 
· Curs osteopatia 

La Sandra intentarà que es faci alguna activitat al maig. 
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3. Mobiliari seu 
L'Agustí Giné ha mirat una empresa per catàleg. Tenen bons preus, però els 
inconvenients són que no pots veure el mobles i els has de muntar tu. 
La Sandra Salazar ha mirat l'Ofiprecios. Ho munten ells i triguen 4-5 dies a portar-
ho. 
L'oficina fa 3m x 3,5m.  
Decidim instal·lar-hi una taula en “l”, una cadira d'oficina, un armari i 6 cadires 
normals. 
 

 
4. Noves propostes 
A) Sopar informal de fisioterapeutes de la província de Tarragona.  
Proposta de data: 27 juny. Preu aproximat: 25-30 euros. 
Dues setmanes abans de la data els participants haurien d'estar apuntats per 
poder buscar un lloc on hi capiguem. Inscripció en el nostre correu. 
 
B) L'Anna Ferran proposa posar propaganda del Col·legi en la premsa escrita, 
intentant aportar continguts al mitjà. En concret, li han facilitat els preus de la 
secció de “Salut i Bellesa” del Diari “Aquí”, i fa arribar la informació al David 
Tribaldos perquè s'estudiï la viabilitat de la idea. 
 

 
5. Precs i preguntes 
− La Sandra Salazar ens informa que des de la coordinació de les seccions se'ns 

demana un article per publicar-lo al ‘Dit’ digital. L'Anna Ferran s'encarrega 
d'escriure'l i d'enviar-lo a la Marta Romera. Es decideix fer un resum dels 
projectes que tenim entre mans: xerrades de protecció de dades i del nou 
Títol, cursos en projecte... 
La Marta Romera és la nostra nova persona de contacte de la Junta, 
coordinadora de les diferents seccions. Telf. de la secció de Girona: 
663267992.  
 

 
6. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent pel 5 de maig de 2008 a 
les 20.30 h a l’Hotel d’Entitats 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


