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Acta de la VIIª reunió de la secció col·legial de la comarca de 

Girona 
 

 
Girona, 13 d’Agost 2007 
 
Convocada a les 17.00H, a casa de l’Alba a Banyoles. 
 
Hi assisteixen: 
 
Marta Romera Durà 5351 
Fèlix Hereza Pagès 888 
Xavi Sala Garcia 4215 
Alba Resplandis Segovia 763 
Maria Oliva Diaz 
Àlex Massaguer Collazo 
Isabel Robirola Pinsach 5237 
 
La reunió s’inicia a les 17.15 hores amb el següent ordre del dia: 
 

1- Dia Mundial de la Fisioteràpia: 
a. Vídeo 

i. S’ha visualitzat i acceptant la majoria del contingut, 
s’han acordat unes petites modificacions. 

b. Pòster 
i. S’han visualitzat i s’han donat per vàlids, i aprovant la 

seva impressió. 
c. Voluntaris 

i. No hi ha notificació per part del Col·legi que hi hagi cap 
voluntari apuntat, esperarem noves noticies. 

d. Organització del dia 
i. S’acorda l’horari dels membres de la secció a l’estand 

per permetre la cobertura del dia. 
Matí: Marta Romera, Maria Oliva, Alex Massaguer, Xevi 
Sala  
Tarda: Marta Romera, Alba Resplandis, Fèlix Hereza, 
Alex Massaguer 

ii. S’acorda preparar unes xerrades 
explicatives/informatives de les diferents branques de la 
fisioteràpia, i depenent de com vagi la diada s’analitzarà 
la seva difusió. 

iii. Es parlarà amb el Col·legi la entrega i recollida del 
material necessari.  

iv. Es visitarà abans del dia 8 de setembre, el gerent de 
l’Espai Gironès, per donar-nos a conèixer i acordar 
l’espai on s’ubicarà l’estand. 
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2- Conveni Fòrum Sanitari Gironí: Primera lectura del conveni de 
col·laboració. 

a. Després de la primera lectura, s’acorden unes petites 
modificacions de nomenclatura, en el punts on es fa referència 
a la secció col·legial de les comarques de Girona. 

b. Es reenvien les rectificacions al Col·legi Oficial de Metges de 
Girona (COMG). 

c. Un cop ens el retornin, es farà arribar a la Junta de Govern del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

 
Precs i preguntes 
 
No havent més precs ni preguntes es dóna per finalitzada la reunió a les 
hores. 
 
 
V.P. President a      V.P. Secretari 
 
Marta Romera       Àlex Massaguer  
 
 
 
 


