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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. 0763 Alba Resplandis 
Secretari:  Col. 7196 Alex Massaguer Collazo 
Vocals:  Col. 4215 Xavier Sala  
  Col. 2820 Meritxell Gómez  
Convidats/des:  Col. 4896 Cristina Pallarols  
   

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

Ordre del Dia 
 
1. Presentació de la Cristina, nou membre de la Secció. 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

a. Permís amb l’Ajuntament 
b. Voluntariat 

3. Repartiment de tasques dels que som ara. 
4. Reunió Dipsalut 

a. Nomenament de responsables de cada projecte 
5.    Fòrum Sanitari. 
6.   Conveni amb la Biblioteca de la UdG. 
7.    Jornades intracol·legials. 
8. Precs i preguntes. 
9. Lectura i aprovació de l’acta. 
10. Següent reunió. 

 
 

1. Presentació de la Cristina 
 

- No ha pogut venir.  
 

 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
- L’Ajuntament de Girona ja ha enviat al Col·legi de Barcelona el document 

que ens acredita per a tenir la carpa al punt de trobada de la Rambla de 
Girona per al dia 13, amb dret al punt de llum. 

- Es comenta que el voluntariat d’aquest any serà amb contractació o 
prestació de serveis (autònom). El Col·legi ja va enviar l’oferta de treball en el 
seu moment. Queda per decidir exactament quanta gent contractarem. 
Segurament ens mourem amb quatre persones al matí i quatre mes a la tarda, 
inclosos els membres de la Secció. 
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- De cara a l’any entrant, comptant que hi haurà més voluntariat atès que es 

cobra, volem crear un cicle de xerrades, entre altres activitats. Es farà una 
reunió de coordinació prèvia per tal de dur-ho a bon port.  

 
 
 

     3. Redistribució de tasques dins la Secció 
 
- S’aplaça aquesta decisió, ja que no han pogut venir ni la Cristina Pallarols, 

ni la Meritxell Gòmez. En parlarem en la propera reunió. 
 

 
4. Reunió al Fòrum Sanitari per tractar Dipsalut 14/07/08 
 
- Hi va anar l’Àlex. Bàsicament, el que es va fer a la reunió va ser posar nom i 

cognom de responsables de projectes. La idea és redactar un primer 
avantprojecte per presentar al Dipsalut per veure si ens l’aproven o no, i a 
partir d’allà començar a treballar a fons en cada un dels projectes. 

o Dr. Jaume Torramadé: encarregat del projecte Llibre Blanc dels 
Municipis. 

o Col·legi d’Infermeria: Projecte base de dades informàtica de la Borsa de 
professionals col·laboradors. 

o Col·legi de Fisioterapeutes i Veterinaris: Conjuntament projecte de Catàleg 
de formació i d’inspeccions tècniques sanitàries. 

 
 

5. Fòrum Sanitari 
 

- S’ha tornat a aturar el conveni atès que no hi ha hagut la resposta que era 
d’esperar. Restem a l’espera que se’ns enviï el projecte polític i un 
contracte de lloguer per part del Col·legi de Metges de Girona (COMGI). 

 
 

6. Conveni Biblioteca UdG 
 

- Ja està signat el conveni del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya amb la 
Biblioteca de la Universitat de Girona.  

 
 

7. Jornades Intracol·legials 
 

- S’han repartit cartes per buscar possibles col·laboradors per a les jornades.  
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8. Precs i preguntes 
 

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

 
9. Lectura i aprovació de l’acta 

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

 
 

10. Següent reunió 
 
- Quedem per al proper 23 de setembre de 2008. 

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


