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Convocada a les 21.30 hores a Cassà de la Selva al centre d’en Xevi 
 

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. 2820 Meritxell Gómez  Col. 7354 Maria Oliva Diaz
Convidats/des:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.30 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Dia Mundial de la Fisioteràpia.  
2. Conveni Biblioteca de la UdG. 
3. Jornades intracol·legials de la província de Girona 
4. “Trobada” de fisioterapeutes de Girona. 
5. Formació a la província de Girona. 
6. Comunicació. 
7. Article Noticiari. 
8. Canvi de moderador de les jornades? 
9. Assemblea extraordinària Secció Col·legial de la província de Girona. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 

 
 
 
 

1. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
Ja tenim el registre d’entrada de la sol·licitud del permís per muntar la carpa a la 
Rambla Llibertat de Girona. La persona de contacte és el Sr. Joan Birba. Qualsevol 
consulta que s’hagi de realitzar, serà a través d’ell.  
S’ha notificat al Col·legi el material que ens caldrà per a la realització de la 
Jornada.  
La carta que es va redactar per a reclamar voluntaris, està aprovada per la Junta 
de Barcelona i serà enviada als col·legiats en breu.  
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2. Conveni Biblioteca de la UdG 
 
La Sra. Isabel Rojas era el contacte que teníem fins ara per dur a terme aquest 
conveni. Ha enviat un correu dient que el contacte a partir d’ara serà la Sra. 
Antònia Boix, presidenta de la Biblioteca de la UdG. 
Es posarà en contacte amb nosaltres.  

 
 

3. Jornades intracol·legials de la província de Girona 
 
Es començarà a tirar endavant el projecte redactant les bases de participació, 
buscant patrocinadors i ajudes. Properament es decidiran les dates per a la 
realització de l’activitat.  
 

 
4. Trobada de fisioterapeutes de la província de Girona 
 
Es proposa fer un esmorzar pica-pica el mateix dia de l’Assemblea extraordinària 
de la Secció, el dia 7 de juny. 
Començarem a moure’ns per buscar preus per comprar el que calgui. S’haurà de 
fer un sondeig per saber aproximadament la quantitat d’assistents.  

 
5. Formació a la província de Girona 
 
Es proposen dues formacions: Mckenzie i embenats neuromusculars.  
De moment, es proposa fer la primera part del curs de McKenzie, que tracta la 
columna lumbar.  
Per al curs d’embenats neuromusculars s’ha d’acabar de treballar les diferents 
opcions de professorat.  
Es posposa el curs de drenatge limfàtic. 

 
6. Comunicació  
 
Es fa la proposta d’enviar un correu mensual als col·legiats demanant-los opinions 
varies i/o informant-los. Es tracta de promocionar la pàgina web del Col·legi com a 
eina dinàmica de contacte amb els col·legiats de la província.  
 

 
6. Article Noticiari 
 
Els companys encarregats de la comunicació de la Secció han redactat un article i 
ja està enviat a Barcelona. Avui ens hem fet la foto de la Secció per a renovar-la 
arrel del canvi de membres de la Secció. 
 



Acta Secció col·legial de les 
comarques de Girona 

Núm. 04 

 
DATA: 15/04/2008 Pàgina 3 de 3 

 
 

7. Canvi de moderador de les jornades de geriatria  
 
Degut a un malentès, s’ha hagut de canviar de moderador per a les jornades de 
geriatria. Finalment, en Xevi Sala serà el moderador.  

 
9. Assemblea extraordinària Secció Col·legial de la província de Girona 
 
S’ha fet la gestió per al lloguer de la sala B de la Casa de Cultura de Girona per al 
dia 7 de juny. 

 
10. Precs i preguntes 
 
Es pregunta com està l’assumpte de la formació interna per als membres de les 
Seccions col·legials. Està pendent que ens diguin quelcom. 
Es comenta que ens hem de distribuir la feina per a donar-nos a conèixer com a 
Secció col·legial a diferents entitats.  
 

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

 
12. Propera reunió 
 
La propera reunió se celebrarà, tal i com es va quedar, el tercer dimarts de cada 
mes, per tant serà el dia 20 de maig a Girona, al centre de l’Alex, a les 20:30. 
 

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


