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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. Reunió seccions a Barcelona. 
3. Fòrum sanitari. 
4. Eleccions. 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
6. Precs i preguntes. 
7. 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. Reunió seccions a Barcelona 
 
Cada secció fa l’exposició de les activitats dutes a terme aquest primer any de 
seccions i de les previstes pel proper any. 
Es va llegir la resolució de les seccions col·legials provincials per saber què en 
pensàvem tots. Una de les coses que hi diu, és la de l’assemblea de col·legiats de les 
seccions, que en la propera reunió se’n parlarà. 
Es va dir que s’estava acabant de perfilar el curs de formació interna per als membres de 
les seccions. 
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3. Fòrum sanitari 
 
Es parla de la reunió del dia 24 de gener amb els membres del Col·legi de metges 
de Girona. 
En aquesta reunió s’ha acordat fer una contraproposta del conveni, en la qual inicialment 
hi haurà un pagament de lloguer per l’espai que podem utilitzar i més endavant es podrà 
fer el plantejament de compartir serveis col·legials. 
Així, de moment, el tema queda a l’espera de la redacció d’aquesta contraproposta, per 
part del nostre assessor jurídic. 
 

 
 

4. Eleccions 
 
La data del debat electoral serà el dia 21 de febrer. 
Durant la reunió s’ha fet la redacció de les preguntes que es faran al debat per poder fer-
les arribar als candidats. 
 

 
 

5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
L’Àlex ha anat a l’Ajuntament i ja tenim la plantilla per escriure la instància per reservar 
l’espai a la Rambla. Ara caldrà preguntar si això comporta algun cost econòmic i quin 
serà. 
El Dia Mundial de la Fisioteràpia, aquest any, se celebrarà el dissabte 13 de setembre. 
 

 
 

6. Precs i Preguntes 
 

 
 

7. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 23.00 h. i es convoca la següent per al proper 25 de 
març de 2008 a les 20.30 h. al Centre de l’Àlex. 
 

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


