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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 21.00 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Entrega d’orles a la URV. 
3. Formació. 
4. Presentació de la Secció a les administracions. 
5. Divulgació. 
6. Informació per a l’Assemblea. 
7. Assessoria laboral / fiscal. 
8. Reunió trimestral a Barcelona. 
9. 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. Entrega d’orles a la URV 
 
Hi van assistir el Sr. Manel Domínguez i  l’Anna Ferran en representació de la 
Secció.  
Creiem que la Secció no es va veure representada. De cara a l'any que ve hauríem 
de valorar la necessitat d'enviar dos representants del CFC en lloc d'un. 
 

 
3. Formació 
 
No aconseguim saber quines dates té disponibles el Sr. Tricàs. El Dept. de 
Formació del Col·legi no aconsegueix posar-se en contacte amb ell tot i els 
nombrosos intents.  
El proper 5 de juliol al matí: Xerrada de Nou Títol de Grau queda confirmada. 
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4. Presentació de la Secció a les administracions 
 
Des de la seu de Barcelona s’enviarà una carta a tots els llocs on ens haurem de 
presentar. Al cap d'un parell de setmanes trucarem nosaltres per demanar hora 
per fer les presentacions. 
 
Primer lloc de presentació: URV perquè els puguem oferir dues tardes perquè els 
recents diplomats es puguin col·legiar des de Tarragona, una a finals de juny i una 
altra al juliol. 
 

 
 

5. Divulgació 
 
A Barcelona disposen d’articles fets per altres col·legiats/Comissions que ens 
ofereixen per publicar en diaris locals, tenint en compte que hauran d’anar 
signats per l’autor en cas que així ho autoritzi. 
 
Es  trucarà a la directora del Col·legi, Marisa Cantarero per assabentar-nos del 
pressupost de què disposem. 
 
S'estudiaran altres possibles mitjans per donar a conèixer el Col·legi, a part del 
diari “Aquí”. 
 

 
 

6. Informació per l’Assemblea 
 
El dia 6, 7 o 8 de setembre se celebrarà el Dia Mundial de la Fisioteràpia. La 
Sandra esbrinarà si totes les seccions es posen d'acord o si podem triar el que ens 
vagi millor. 
El 13 o 14 de setembre se celebrarà la fira d'entitats de l'Hotel d'entitats de 
Tarragona. 
La mitja marató de Tarragona es farà al novembre. El Xavi parlarà amb el Patronat.
 

 
 

7. Assessoria laboral / fiscal 
 
Estan buscant un assessor a Tarragona, per evitar que l’assessor de Barcelona es 
desplaci. Negociaran si serà l'assessor que es desplaçarà a la seu col·legial (Hotel 
d’Entitats) o si els col·legiats hauran d'anar a veure'l al seu despatx. 
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8. Reunió trimestral a Barcelona 
 
El dia 1 de juliol (20:30) es farà una reunió a Barcelona. Hi assistiran, de la Secció 
de Tarragona, el Xavi i la Sandra. 
 

 
 

9. Següent reunió de la Secció 
 
Finalitza la reunió a les 22h. i es convoca la següent per al dijous 17 de juliol de 
2008 a les 20.45 h a l’Hotel d’Entitats. 

 
V.P. President      V.P. Secretari 


