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Convocada a les 21.00 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 20.30h amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Agenda Formativa 2008 
3. Fòrum sanitari 
4. Eleccions Junta Govern 
5. Assemblea General 
6. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
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. Agenda Formativa 2008 
 
Es proposen cursos per fer a Girona en relació a les enquestes rebudes dels 
col·legiats: 

• Gestió administrativa del centre propi. 
• Curs de documentació i valoració d’articles científics. 
• Curs de Drenatge Limfàtic. 
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3. Fòrum sanitari 
Fòrum sanitari: Resposta del Col·legi 

• S’ha acceptat la proposta de quedar-nos amb l’espai de 80m2 i habilitar-ne 
una part, amb 15.000€ aprox. 

• S’està fent l’informe amb l’assessor jurídic del Col·legi sobre quins punts 
del conveni s’han de revisar i quins es poden firmar, per enviar al Col·legi 
de metges perquè ells puguin estudiar-ho i fer la redacció del nou conveni 
a firmar. 

 
 
 

4. Eleccions Junta Govern 
Se celebraran el proper 23 de febrer de 2008 a la seu col·legial de Barcelona. Es 
podrà votar presencialment i per correu postal certificat. 
Debat a Girona: dissabte, 2 de febrer. A la Universitat Garbí o a la fundació Caixa 
Pensions. pendent de confirmar. 
 

 
 

5. Assemblea General 
S’explica i es repassa el que es va dir a l’Assemblea General celebrada a la seu 
col·legial de Barcelona el passat 13 de desembre de 2007 perquè tothom hi estigui 
al corrent. 
 

 
 

6. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Es comença a organitzar el proper Dia Mundial de la Fisioteràpia 2008 

• Lloc a on celebrar-ho: 
o Girona capital. A la Rambla 

• Reclam de voluntaris 
o Per carta i correu electrònic 

• Conferències 
o Cicle de conferències populars en una sala del Fòrum. 

 
 
 

7. Precs i preguntes 
- Xevi Sala i Maria Oliva 

• Encarregats de fer els tràmits dels cursos. 
 

- Alba Resplandis i Fèlix Hereza 
• Dia Mundial de la Fisioteràpia: Carta de reclam de voluntaris i 

conferències. 
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- Alex Massaguer: 

• Consulta a l’Ajuntament de Girona de les gestions per posar una carpa a 
la Rambla. 

• Consulta a la Universitat de la disponibilitat d’un espai per a fer el debat. 
 

- Reunió conveni Fòrum sanitari 
 

- Conferències a Girona. 
 

10. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 23.00 h. i es convoca la següent per al proper _ de 
gener de 2008 a les 20.30 h al Centre de l’Àlex. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
 


