
www.fisioterapeutes.cat/seccions/        girona@fisioterapeutes.cat  
 

 
 
 

Acta de la VIIIª reunió de la secció col·legial de les comarques de 
Girona 

 
 
Girona, 24 setembre de 2007 
 
Convocada a les 19:45H al domicili de la Marta, a Sant Gregori. 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Francesc Escarmís 
Marta Romera Durà 5351 
Fèlix Hereza Pagès 888 
Xavi Sala Garcia 4215 
Alba Resplandis Segovia 763 
Maria Oliva Diaz 
Àlex Massaguer Collazo 7196 
Isabel Robirola Pinsach 5237 
 
La reunió s’inicia a les 20:15h hores amb el següent ordre del dia: 
 
 

1- Presentació dels membres de la secció al Degà, el Sr. Francesc 
Escarmís.  
 

2- Dia mundial de la fisioteràpia 
a. Opinions i propostes pel proper any 

i. L’opinió general es satisfactòria, i es creu haver arribat bé 
a la població.  

ii. De cares a l’any vinent, si el projecte Fòrum Sanitari 
prospera, es proposa el canvi d’ubicació de la carpa a la 
Rambla de Girona, per estar propers a les possibles 
conferències que es puguin dur a terme al llarg de la 
jornada a la nova seu. 

iii. Es comenta la necessitat de fer arribar als mitjans de 
comunciació la informació amb més temps i a més mitjans 
(ràdio i T.V.) 

iv. Aconseguir trobar una estratègia de reclam perque els 
col·legiats gironins col·laborin en la diada. 
 

3- Preparació de la reunió del dia 2 d’octubre a la seu de Barcelona 
a. Resum del que s’ha fet aquest any 

i. Constitució de la secció 
ii. Inici dels tràmits pel conveni Fòrum Sanitari Gironí. 
iii. Xerrada d’electroteràpia 
iv. Dia mundial de la Fisioteràpia 
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b. Propostes i activitats pel proper any 
i. Resolució de les negociacions pel conveni Fòrum Sanitari 

Gironí. 
ii. Cursos i conferències per a col·legiats. 
iii. Aproximació dels serveis de la seu central a Girona. 
iv. Dia mundial de la fisioteràpia. 

 
4- Eleccions 

a. S’han plantejat dues propostes al degà, referent a aquest tema 
i. La possibilitat de crear una mesa electoral a la província 

de Girona. 
ii. Aconseguir realitzar un debat electoral a Girona obert a 

tots els col·legiats. 
5- Dietes 

a. S’explica com s’han de tramitar i s’acorda l’enviament conjunt 
d’aquestes. 
 

6- Pressupostos fòrum sanitari  
a. Es comenten diferents possibilitats de  distribucions de l’espai 

Fòrum 
b. Es fullegen diferents catàlegs de mobiliari, i s’acorda la visita a 

Oficina i Arxiu per a demanar-ne pressupostos.   
 

7- Mòbil: Fer saber de la demanda d’un mòbil al Col·legi per la secció 
 
 
 

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


