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Convocada a les 21.00 hores a Girona, al centre de l’Àlex. 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  Col. 5351 Marta Romera Durà 
Vicepresident:  Col. 0763 Alba Resplandis Segòvia 
Secretari:  Col. 7196 Alex Massaguer Collazo 
Vocals:  Col. 4215 Xavier Sala García  
  Col. 2820 Meritxell Gómez Llorenç  
Convidats/des:  Col. 6955 Laia Teixidor Planellas  
  Col. 4976 Maria del Carme Casellas Miret  

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

Ordre del Dia 
 
1. Presentació de la Laia i la Carme com a nous membres de la Secció 

Col·legial. 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia.  

a. Repàs i valoració del DMF 
b. Article  

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

a. Presentació dels diferents projectes.  
5.   Jornades intracol·legials de les comarques gironines 
6. Precs i preguntes. 
7. Lectura i aprovació de l’acta. 
8. Següent reunió. 

 
1. Presentació de la Laia i la Carme 

 
- Es presenta a la Laia i a la Carme com a nous membres de la Secció de les 

comarques Gironines. Elles van ésser les dues voluntàries que van venir a 
treballar a la carpa del DMF a Girona. 

 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
a. Valoració positiva globalment. Hi va haver molta més afluència de 

gent al matí que a la tarda, al contrari que en l’anterior edició, que es 
va celebrar a l’Espai Gironès. 

b. Queda pendent que l’equip de comunicació redacti l’article resumint 
la Jornada.  

c. Es parla de les activitats que han realitzat a Lleida, que s’han valorat 
molt positivament. Pensem que són bones idees per a poder-les dur a 
terme l’any vinent.  



Acta Secció Col·legial de les 
comarques de Girona 

Núm. 08 

 
DATA: 23/09/2008 Pàgina 2 de 3 

 
 

     3. Redistribució de tasques dins la Secció 
 
- Àlex Massaguer: Tasques de secretaria i Dipsalut. 
- Alba Resplandís: Comunicació. 
- Xevi Sala: Formació 
- Meritxell Gómez: Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
- Marta Romera: Dipsalut i Fòrum Sanitari. 
- Laia Teixidor: Comunicació. 
- Carme Casellas: Formació. 

 
 

4. Reunió a Fòrum Sanitari per Dipsalut 15/09/08 
 
Presentació dels projectes: 

- Llibre blanc de la salut dels municipis de les comarques de Girona, per part 
del Dr. Jaume Torramadé. 

- Base de dades dels professionals sanitaris, per part del Col·legi d’Infermeria 
de Girona. 

- Inspeccions, per part del Col·legi de Veterinaris. 
- Catàleg de formació, per part del Col·legi de Fisioterapeutes.  
 

 
5. Jornades intracol·legials de les comarques gironines 

 
Proposta a la Junta que un dels premis pugui ésser una beca per a un curs 
organitzat pel Col·legi, a triar pel guanyador. 
Hem redactat la carta de presentació per als col·legiats per a enviar-la a Barcelona i que 
la reenviïn a tots els col·legiats.  
 

 
6. Precs i preguntes 
 

Alba Resplandís:  
- Article informatiu sobre: quiromassatge, fisioteràpia i massatges.  
Tots: llegir i donar opinió a l’Alba. 
- Esmorzar Col·loqui: desembre 2008 o gener 2009 possibles convidats: 
fisioterapeuta: Pedro Rubio. podòleg: Joan Lluís Soussa. Temàtica: El peu 

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

 
7. Lectura i aprovació de l’acta 

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

La propera reunió se celebrarà el proper dimarts 28 d’octubre de 2008. 
 

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


