
Acta Secció col·legial de les 
comarques de Girona 

Núm. 06 

 
DATA: 25/06/2008 Pàgina 1 de 3 

 
Convocada a les 21.00 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 Resplandís  Col. 4215 Xavier Sala 
  Col. 2820 Meritxell Gómez  
Convidats/des:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.00 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Dimissió del vicepresident. 
2. Nou nomenamet al càrrec de vicepresident. 
3. Dia Mundial de la Fisioteràpia.  

a. Com està el tema. 
4. Reunió anual de Girona.  

a. Article per publicar al Noticiari. 
5. Invitacions Jornades Dolor Crònic. 
6. Reunió amb en Toni Narvona. 
7. Segona Reunió Dipsalut. 
8. Jornades intracol·legials de la província de Girona. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Següent reunió. 

 
 

1. Dimissió del vice-president de la Secció 
 
En Fèlix Hereza ens comunica la seva dimissió per motius personals.  
 

 
2. Nou nomenament del càrrec de vicepresident 

 
L’Alba Resplandis queda nomenada nova vicepresidenta de la Secció Col·legial de 
les comarques de Girona.  
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3. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
Seguim sense cap notícia dels voluntaris, per tant, la decisió de la Secció és 
tornar a fer el mateix que l’any passat, muntant una carpa divulgativa que se 
situarà a la Rambla Llibertat, de Girona.  

 
4. Reunió anual de Girona 

 
Es llegeix i s’aprova després d’unes modificacions l’article que ha escrit l’Alba i 
s’acorda fer-lo arribar a la Sílvia Quiñonero perquè surti publicat a la revista del 
Col·legi “El Noticiari”. 

 
 

5. Invitacions Jornades del Dolor Crònic 
 
Des del Col·legi se’ns informa que els membres de la Secció disposem de dos 
invitacions per assistir a les Jornades de Dolor Crònic que est organitzant el 
Col·legi.  
Es decideix que els membres que en faran ús seran: 

• Alba Resplandis 
• Xevi Sala  

 
 

6. Reunió amb l’Antoni Narbona 
 
Intentarem arribar a un acord amb la universitat perquè ens cedeixin les aules de 
manera gratuïta. 
En principi quedem entesos que es realitzarà el curs de drenatge limfàtic manual. 
 

 
7. Segona reunió Dipsalut 

 
En comptes d’anomenar-se ‘borsa de treball’, el nom que rebrà la llista de 
professionals sanitaris col·legiats serà ‘Borsa de professionals col·laboradors 
Dipsalut’, per tal de no crear confusió amb la resta de borses de treball 
particulars de cada Col·legi. 
Es farà un currículum base per a tots els col·legiats que es redactarà el proper dia 
30 de juny. 
Possibles projectes en els que ja s’està treballant: 

- Llibre blanc dels municipis en matèria de salut pública. 
- La formació per a cuidadors no professionals. 
- Salut a l’escola, a través de l’AMPA de Sils. 
- Inspeccions a centres: piscines, poliesportius, controls de qualitat, etc. 
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8. Jornades intracol·legials de la província de Girona 
 
La carta que es va redactar per als possibles esponsors, s’accepta tal i com està 
escrita i s’acorda que s’imprimirà en fulls oficials del Col·legi de Fisioterapeutes, 
per anar-les a presentar. 
També es comenta la possibilitat de demanar col·laboracions a cases comercials 
per a rebre també el seu suport. 
 

 
9. Precs i preguntes 
 

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

 
10. Lectura i aprovació de l’acta 

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

 
 

11. Següent reunió 
 

Queda convocada per al dimarts 5 d’agost del 2008 a 20:30 al centre d’en Xevi, a 
Cassà de la Selva. 
 

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


