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Convocada a les 20.30 hores al centre de l’Àlex  a Girona 
 

Assistents: 
  
President:  Col. 5351 Marta Romera Durà 
Vicepresident:  Col. 0888 Felix Hereza Pagès 
Secretari:  Col. 7196 Alex Massaguer Collazo 
Vocals:  Col. 0763 Alba Resplandis  Col. 4215 Xavier Sala 
  Col. 5237 Isabel Robirola  Col. 7354 Maria Oliva Diaz
Convidats/des:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Resum reunió de la Secció amb la Junta de Govern 
3. Funcions i càrrecs de la secció 
4. Dietes de la Secció 
5. Fòrum Sanitari 
6. Correu electrònic 
7. Precs i preguntes 
8. Següent reunió 

 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 

 
 

2. Resum reunió de la Secció amb la Junta de Govern 
 
Resum de la reunió del dia 2 octubre de 2007 a Barcelona. 
 

• Com estan les altres seccions 
o Lleida és la secció que ha programat més xerrades i col·loquis 

pels col·legiats 
o Tarragona ja té seu, a l’Hotel d’Entitats de Tarragona. 
 

• Proposta de sopar col·loqui 
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• Resposta de les eleccions 
o No és possible crear més d’una mesa electoral, perquè es 

requereix la presència del secretari de la junta. 
o Referent a la proposta de fer un debat abans de les eleccions 

per presentar les diferents candidatures, no hi ha cap 
problema, cal restar a l’espera per posar data. 

• Com gestionar el tema conferències i cursos 
o Cal buscar ponents i proposar temes encara que no tinguem 

seu. 
o Per tramitar el curs i que el col·legi el pugui homologar, cal 

demanar el currículum del professor, el temari, les dates i el 
pressupost. (Ens enviaran les plantilles de proposta 
formativa) 

• Objectiu de l’any: presentacions institucionals 
• Curs de formació del col·legi 

o S’ha fet evident la necessitat de conèixer el funcionament del 
col·legi, per tant, ens prepararan un curs/dossier informatiu, 
a determinar el lloc i la data. 

• Enquesta 
o Han considerat que hi ha alguna cosa que s’hauria de 

modificar, i properament la penjaran a la web.  
 

 
 
 

3.  Funcions i càrrecs de la secció 
 
Propostes de funcions pels càrrecs de la secció i distribució de les temàtiques 
actuals. Es comenta que serà necessari definir les funcions dins la secció per 
assegurar una implicació per part de tots els membres, i aconseguir un bon 
treball en equip. 
 

 
 
 

4. Dietes de la Secció 
 
Es comenta als assistents a la reunió que ja estan abonades les dietes i despeses 
de representació. 
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5. Fòrum Sanitari 
 
Pressupostos fòrum sanitari 

• Encara ens falta l’entrega d’alguns dels que estan demanats. 
• El que tenim de climatització queda descartat perquè considerem que 

és excessiu. 
 

 
 

6.  Correu electrònic 
 
Resposta correu electrònic 

• La consulta sobre mútues amb centre assistencial a Girona ha estat 
contestada, amb els coneixements dels assistents a la reunió.  

 
 
 

7. Precs i preguntes 
 
• Fèlix Hereza, 

o Consulta de pressupost de parquet, falç sostre i pintor 
• Xevi Sala, 

o Consulta de pressupost de climatització 
• Isabel Robirola, 

o Fisioterapeutes a l’atenció primària 
 
 

 
8. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 20.30 h. i es convoca la següent per al proper 27 de 
novembre de 2007 a les 20.30 h al Centre de l’Àlex. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


