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Convocada a les 20:30H a casa la Marta, a Sant Gregori 
 

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
Representant 
Junta de Govern: 

 
 Col.1136 Ricard Corgos 

 

   
 
La reunió s’inicia a les 20.30h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Nou contacte de la Junta de Govern.  
2. Formació 
3. Conferències 
4. Enquestes col·legials. 
5. Resposta correu electrònic  
6. Pressupostos fòrum sanitari 
7. Atenció Primària 
8. Precs i preguntes 
9. Següent reunió 

 
 
 
 

1. Nou contacte de la Junta de Govern.  
 
Presentació d’en Ricard Corgos a tots els membres de la secció.  

• Fins a les eleccions, serà el nostre enllaç amb el Col·legi. 
 

 
 

2. Formació 
Propostes de Cursos per fer a Girona ara que ja comencem a tenir enquestes. 

• El col·legi ja ha enviat les plantilles de la proposta formativa. 
• Proposta per fer un curs d’anglès tècnic, ha sorgit el tema en una 

enquesta. 
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3. Conferències 
 
Les conferències previstes a la província de Girona: 

• FATEC: 3 de desembre a les 19,30h a la Fundació la Caixa. 
• Nova formació de Fisioteràpia Bolònia. Queda per confirmar el lloc i 

la data de la xerrada que farà en Daniel Jiménez, restem a l’espera 
del que diguin des del col·legi 

 
 

4. Enquestes col·legials. 
 
Valoració de les enquestes contestades. 

• Tenim a data d’avui 17 enquestes contestades. 
• S’han visualitzat les respostes a partir d’unes gràfiques. Esperem a 

tenir més enquestes contestades (10% dels col·legiats gironins)  per 
començar a treure conclusions més vàlides i representatives. 

 
 

5. Resposta correu electrònic 
 
Hem rebut una consulta de Carme Ferrer sobre comunicació. S’acorda reenviar el 
correu al Departament de Comunicació del Col·legi. 
 

 
6. Pressupostos fòrum sanitari 
 
Durant aquest últim més, hi ha hagut canvis de l’espai del que podríem fer ús, si 
finalment es firma el conveni del fòrum. Més o menys disposa dels mateixos 
metres quadrats. Això ha comportat tornar a demanar nous pressupostos. 
 
Després de valorar diferents pressupostos, s’ha considerant que els números 
queden de la següent manera: 
 

 
 
 
 
 
 
En Ricard explica que els números presentats no són viables aquest any per 
manca de pressupost i aconsella també un altre enfocament doncs un pressupost 
tant alt tindria que ser aprovat de forma específica per assemblea. Com que el 
projecte és de gran interès pel Col·legi es busquen altres vies.  

 

Mobiliari + parquet + sostre + mampares 21683,93 
Aire acondicionat 7645,98 
Lampista 15600 
Projector + pantalla 2430 
Pintor 600 

TOTAL 47959,91 
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En Ricard proposa mantenir el mateix espai però condicionant una part, i deixar la 
condicionament de l’altra per més endavant. D’aquesta forma es podrà mantenir 
la idea i serà viable des del punt de vista pressupostari. Resta pendent de 
confirmació per part del Col·legi 
 

 
7. Atenció Primària 
 
Es comenta  que el tema del fisioterapeuta a l’atenció primària, no és més que un 
cúmul de mal entesos, creats pels mitjans de comunicació. La intenció del col·legi 
és que el Departament de Salut obri ocupació dins l’Atenció Primària i com a 
demanda simbòlica demana “un fisioterapeuta a cada cap” 
 
 

 
 

8. Precs i preguntes 
 
- Eleccions: debat a Girona. 
- Assemblea general, 13 de desembre. 
- Fòrum sanitari: resposta del Col·legi. 
- Proposta de cursos 
- Dia mundial de la fisioteràpia 

• Contacte amb l’Ajuntament de Girona. 
• Reclam de voluntaris 
• Conferències 
• Mitjans de Comunicació. 

 
 
 

9. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 1.00 h. i es convoca la següent per al proper 18 de 
desembre de 2008 a les 20.30 h al Centre de l’Àlex. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


