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

Assistents: 
  
Presidenta:  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 21.00 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Formació. 
3. Fòrum sanitari. 
4. Correus electrònics.  
5. Eleccions. 
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. Formació 
 
El Col·legi ha respost que dos dels cursos que hem demanat ja s’està estudiant la 
possibilitat de fer-los a províncies i que per al de drenatge limfàtic, n’hem de 
buscar nosaltres mateixos el formador. 
En Xavi fa la proposta de fer unes Jornades intracol·legials de la Secció de Girona, 
cal que es perfili el projecte per a poder-lo dur a terme.  
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3. Fòrum sanitari 
 
Es parla de la reunió del dia 15 de gener a Barcelona amb l’assessor jurídic.  
Ens comenta que no podem firmar el conveni del Fòrum sanitari, tal i com està 
escrit, ja que hi ha punts que es contradiuen amb els estatuts del Col·legi. És per 
això que s’ha convocat una reunió el dia 24 de gener, amb els membres del Col·legi de 
metges de Girona. 
 

 
 

4. Correus electrònics 
 
Hem rebut diferents correus electrònics: 
 
- Berta Nicolazzi ha demanat si podíem informar-la de centres d’hipoteràpia. Se li 
ha donat les adreces que sortien a la pàgina web del Col·legi, i se li ha donat l’adreça 
de la Comissió d’hipoteràpia. 
- Marta Jiménez es presenta com a responsable de la Secció de Fisioteràpia de la 
Delegació de Girona de l’Agrupació de ciències mèdiques de Girona. 
 

 
 

5. Eleccions 
 
El debat a Girona no pot tenir data fins que no siguin oficials les candidatures i 
llavors serà quan podrem posar-nos en contacte amb la sala on se celebrarà i amb 
els candidats per tal de perfilar els detalls. 
  

 
 

6. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
S’acorda de celebrar-lo a Girona capital, amb la col·locació d’una carpa a la Rambla i fer 
un cicle de conferències populars, si és possible, en una sala del Fòrum. 
El reclam de voluntaris serà per correu electrònic i mitjançant una carta que s’ha d’acabar 
de redactar. 
  

 
 

7. Precs i Preguntes 
 
L’Àlex s’encarregarà de fer la consulta a l’Ajuntament de Girona per poder muntar 
la carpa a la Rambla per al Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
En Xevi s’encarregarà de redactar el projecte de les Jornades intracol·legials de la 
Secció de Girona. 
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8. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 23.00 h. i es convoca la següent per al proper 15 de 
febrer de 2008 a les 20.30 h. al Centre de l’Àlex. 
 

 
V.P. President      V.P. Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 
 
 


