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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: Col. 2820 Meritxell Gómez  
   

 
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. Presentació de la nova membre de la Secció i dimissió d’una altra. 
3. Distribució de tasques entre els membres de la Secció. 
4. Moderador de les II Jornades de Residències per a la gent gran. 
5. DipSalut Conveni Marc. Fòrum sanitari. 
6. Dia Mundial de la Fisioteràpia.  
7. Conveni Biblioteca de la UdG. 
8. Serveis per al col·legiat a Girona. 
9. Jornades intracol·legials de la Secció. 
10. Reunió anual de la Secció. 
11. Precs i preguntes. 
12. Lectura i aprovació de l’acta. 
13. Següent reunió. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. A partir d’ara, s’acorda que  
s’aprovaran les actes al final de cada reunió. 
 

 
2. Presentació de la nova membre de la Secció i dimissió d’una altra 
 
La col·legiada núm. 2820, Meritxell Gomez Llorenç, que es va posar en contacte amb 
nosaltres el dia 2 de març del 2008 interessant-se per participar amb la Secció, a partir 
d’avui en forma part com a vocal. 
La vocal Isabel Robirola dimiteix per motius personals. 
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3. Distribució de tasques entre els membres de la Secció 
 
Dia Mundial de la Fisioteràpia: Alex Massaguer, Maria Oliva i Alba Resplandis. 
Fòrum Sanitari: Marta Romera i  Alex Massaguer. 
Formació: Xevi Sala, Meritxell Gòmez. 
Comunicació i Enquestes: Fèlix Hereza i Alba Resplandis. 
 

 
 

4. Moderador de les II Jornades de Residencies de la gent gran 
 
S’ha fet la gestió de buscar algú per fer de moderador d’una taula, a les Jornades. 
La col·legiada Irene Aguilar s’ha presentat com a candidata a través de la 
Meritxell. 

 
 
 

5. DipSalut Conveni-Marc 
 
S’ha fet la lectura del Conveni-Marc de Dipsalut, per posar-ho en coneixement de 
tots els membres de la Secció. 

 
 
 

6. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
L’Àlex ha parlat amb el Sr. Joan Verbis, per a la col·locació de la carpa a la Rambla de 
Girona, la situació exacta seria al començament d’aquesta per la banda de l’inici del carrer 
Argenteries. Hi hauria la possibilitat d’un punt de corrent i el cost econòmic de l’espai seria 
de 0 euros.  
S’omple la instància (es demana al Col·legi el CIF) i es presentarà a l’Ajuntament. 
Es repassa la carta per enviar als col·legiats, pel tema del voluntariat i les ponències, 
s’enviarà a Barcelona per donar-ne coneixement a la Junta deGgovern i fer-ne la difusió 
corresponent, en paper i correu electrònic, el més aviat possible. (mirar Annex 1) 
La idea d’aquest any és repetir el que es va fer l’any passat, ampliant-ho amb unes 
xerrades informatives, en principi, en una sala del Fòrum. 
Material que es necessitarà: 
- Una carpa d’uns 16 metres quadrats. 
- Una taula 
- 4-5 cadires 
- Televisor i DVD. 
- Fulletons i Globus (heli) (Informació divulgativa,...) 
- Pòsters  
- Columna vertebral 
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7. Conveni Biblioteca de la UdG 
 
Estem a l’espera de localitzar la Sra. Isabel Rojas, per parlar de la tercera clàusula 
respecte a la quantitat a pagar a partir del 2n. any, i també de quins seran els 
col·legiats que en podran fer ús. 
 

 
 

8. Serveis per al Col·legiat a Girona 
 
Les assessories entraran en funcionament a la seu de Girona a partir del 2n. 
trimestre de l’any, properament es detallaran el horaris i el lloc de trobada. 
La resta de serveis s’aniran implementant a mesura que es requereixi la necessitat 
i/o demanda. 
 

 
 

9. Jornades intracol·legials de la Secció 
 
S’ha escrit el projecte d’una manera més detallada, per part d’en Xevi. 
L’objectiu general serà la motivació del col·legiats de Girona, a través de la 
presentació de ponències per part d’aquests. 
Es demanarà al Col·legi la possibilitat d’expedir els certificats d’assistència i participació 
en la presentació de ponències i la possibilitat de la publicació del treball guanyador en 
forma d’article al Noticiari. 
Es buscaran patrocinadors que assumeixin una part o la totalitat dels premis a atorgar.  
Els premis seran decidits a partir d’uns ítems, escrits en una enquesta que 
contestarà el mateix públic assistent. 
La possibilitat de celebració el mes de novembre. 
S’exposarà la idea a la Junta de Govern el dia 1 d’abril i després es podrà començar a 
desenvolupar el projecte. 
(Per a més detall, mirar a l’Annex 2, i les persones de contacte, són la Meritxell i 
en Xevi) 
 

 
8. Reunió anual de la Secció 
 
S’ha decidit que el dia 07 de juny de 2008, a les 11hores, es farà aquesta reunió, 
l’Àlex i la Marta s’encarregaran de buscar l’espai on celebrar-la. 
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10. Precs i Preguntes 
 
L’Àlex i Marta buscaran l’espai per a la reunió anual i presentaran la instància a 
l’Ajuntament de Girona per a l’espai de la celebració del Dia Mundial. 
En Xevi i la Meritxell desenvoluparan el projecte de les jornades intracol·legials i 
buscaran formador per al curs de drenatge limfàtic. 
En Fèlix s’ocuparà de fer una revisió de les enquestes per a la propera reunió. 
 

 
11. Lectura i aprovació de l’acta 
 
Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta. 
 

 
12. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 23.30 h. i es convoca la següent per al proper 15 
d’abril de 2008 a les 20.30 h al Centre d’en Xevi  
S’acorda que les reunions de la Secció es faran el 3r. dimarts de cada mes, la 
localització es decidirà al final de cada reunió. 
 

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


