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

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 21.00 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta. 
2. Dimissió d’un membre. 
3. Dia Mundial de la Fisioteràpia.  

a. Com està el tema. 
4. Conveni Biblioteca de la UdG. 
5. Jornades intracol·legials de la província de Girona. 
6. Reunió anual de Girona. 

a. Pica-pica. 
b. Power Point. 

7. Conveni Dipsalut. 
8. Trobada amb membres d’Indiba. 
9. Xerrada Títol de Grau. 
10. Precs i preguntes. 
11. Següent reunió. 

 
 
 

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

 
 
 

2. Dimissió d’un membre de la Secció 
 
La Maria Oliva presenta la seva dimissió per motius personals. 
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3. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
No hi ha noves aportacions.  
Quedem una mica a l’espera del voluntariat per a muntar altres activitats a part 
de l’estand divulgatiu que es muntarà a la Rambla Llibertat, de Girona.  

 
 

4. Conveni Biblioteca de la UdG 
 
En Ramon Figueras es rellegirà el conveni i, si no hi ha cap problema, el signarem 
en breu. 

 
5. Jornades intracol·legials de la província de Girona 

 
Des de Barcelona els sembla un projecte molt bo, i no hi ha problema perquè el 
comencem a desenvolupar. 
En Xevi va fer la presentació de la carta per fer-la arribar als patrocinadors. 
 

 
6. Reunió anual de Girona 

 
El pica-pica l’encarregarem a la Bellsolà. 
Mirem el PPT que ha iniciat l’Alba i la Marta s’encarregarà d’ampliar-lo amb dades 
que falten. 

 
7. Conveni Dipsalut 

 
S’ha dut a terme la primera reunió del grup de treball del Dipsalut. Es va celebrar 
el 19 de maig a les 16.30 h. a les oficines del Col·legi de Metges de Girona, a 
l’edifici fòrum. 
Van assistir-hi, a més del Col·legi de Fisioterapeutes, els membres del Col·legi 
d’Infermeria, de Metges i de Veterinaris de Girona. 
Es va explicar una mica el pla estratègic del Dipsalut. 
Es va acordar enviar una carta estàndard als diferents col·legiats per donar a 
conèixer la firma del conveni marc, el proper 5 de juny de 2008. 
 

 
8. Trobada amb membres d’Indiba 

 
El 19 de maig va haver-hi una trobada amb membres de l’empresa Indiba que van 
demanar al Col·legi la col·laboració amb la difusió de la informació d’una 
conferència de diatèrmia que es farà el 28 de juny. 
Vam acordar que ens farien arribar la informació necessària i llavors, des de 
Barcelona, en farien la difusió. 
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9. Xerrada Títol de Grau 
 
La conferència va ser el 26 d’abril, i hi van assistir 24 col·legiats que van 
participar activament fent força preguntes per aclarir tots els seus dubtes. 
 

 
10. Precs i preguntes 
 

En no haver-hi més precs o preguntes, es dóna per conclosa la reunió. 
 

 
 

11. Següent reunió 
 

Queda convocada per al dimecres 25 de juny de 2008 a les 21.00 h. al centre de 
l’Àlex, a Girona. 
 

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


