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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. Reunió Dipsalut. 
2.   Jornada intracol·legial de les comarques gironines. 
3.   Article Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
4.   Reunió trimestral a Barcelona. 
5. Precs i preguntes. 
6. Lectura i aprovació de l’acta. 
7. Següent reunió. 

 
1. Reunió Dipsalut 

 
S’exposa l’estat actual dels projectes presentats al Sr. Marigó, (llibre blanc, 
base de dades, catàleg de formació de salut pública, inspeccions). Es comenta 
que li van semblar molt bé tots i que ens va dir que ja els podíem començar a 
tirar endavant. La propera reunió amb el Fòrum Sanitari Gironí serà el proper 
dilluns dia 3 de novembre, per perfilar la metodologia de treball a seguir a 
partir d’ara. 

 
2. Jornada intracol·legial de les comarques gironines 

 
Es comenta que ja s’ha enviat la carta informativa als col·legiats. 
S’estableixen les bases que demanarem a les presentacions. 
Queda pendent passar per algun col·laborador més. En Xevi se n’encarrega.  
La Marta passarà per correu electrònic les plantilles que s’enviaran properament als 
col·legiats interessats a presentar el projecte de la presentació que faran. 
 

 
3. Article Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
S’ha esmenat definitivament l’escrit. S’envia a Barcelona per a la seva 
publicació. 
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4. Reunió trimestral a Barcelona 
 
Queda convocada la reunió trimestral el 18 novembre a Barcelona. 
Hi assistirem l’Alba Resplandís i l’Àlex Massaguer. 
 

 
5. Local 

 
Es comenta que les negociacions per a tenir el local a l’edifici Fòrum estan 
molt avançades. La setmana propera tindrem la resposta segura. 
 

 
Precs i preguntes 

 
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió. 
 

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


