
Acta Secció col·legial de les 
comarques de Girona 

Núm. 10 

 
DATA: 25/11/2008 Pàgina 1 de 3 

 
 
Convocada a les 21.00 hores a Sant Gregori. 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  Col. 5351 Marta Romera Durà 
Vicepresident:  Col. 7196 Alex Massaguer Collazo 
Secretari:  Col. 0763 Alba Resplandis 
Vocals:  Col. 4215 Xavier Sala  Col. Laia Teixidor 
  Col. 2820 Meritxell Gomez  Col. Mª del Carme Casellas
Convidats/des:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21.30 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Reunió trimestral amb la Junta. 
2. Jornada Col·legial. 
3. Resum de les actes del 2008. 
4. Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
5. Precs i preguntes. 
6. Lectura i aprovació de l’acta. 
7. Següent reunió. 
 

 
 

1. Reunió trimestral amb la Junta 
 
S’ha parlat de com va anar la reunió del dia 18 de novembre, dels temes tractats i 
de les noves informacions:  

- El canvi d’estatuts que s’està duent a terme. 
- La formació interna de les seccions serà el proper 24 de gener del 2009. 
- La temporització dels objectius generals per al 2009: 

o 1er. trimestre:  
 SEUS  
 Consolidació seccions territorials 
 Proposta activitats DMF que serà el 5 de setembre 2009. 

o 2n. trimestre:  
 Implementació dels serveis d’assessories. 
 Primeres presentacions i contactes amb administracions 

públiques. Carta del degà presentant les seccions com a 1er. 
contacte i després farem la visita personal des de les seccions. 

 Plantejament de la formació per al 2010. 
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o 3er. i 4t. trimestre: 
 Continuació de presentacions i contactes amb administracions 

públiques, privades, d’usuaris (associacions...) 
 Contactes amb els col·legis professionals sanitaris del territori 
 Buscar descomptes en serveis de lleure i oci pel territori  

- Les propostes que vam fer nosaltres: 
o Formació 2009: Curs de Drenatge Limfàtic, Curs de Kinesiotape, Curs 

de recerca i investigació, possibilitat de portar el taller de Fisioteràpia 
respiratòria en pediatria. 

o Esmorzar Col·loqui: gener-març 2009 
o Jornada Col·legial: 4 juliol 2009 
o Dia Mundial de la Fisioteràpia: 5 setembre 2009 
o Firma del contracte amb Fòrum Sanitari per la seu a Girona 

  
 
 

2. Jornada Col·legial 
 
La jornada segueix el seu curs, buscant més patrocinadors. Ara tenim un conflicte 
amb un possible patrocinador, ja que és possible que la seva pràctica 
professional impedeixi la seva participació. S’estan prenent les mesures 
oportunes per prendre la decisió més encertada. 
S’enviarà un correu electrònic a la Roser per saber quin tipus de “contracte” s’ha 
de firmar amb els patrocinadors de la jornada. 
Serà enviat a la Roser i a en David una proposta de formulari perquè els col·legiats 
el puguin omplir amb el resum de la seva presentació i enviar-nos-ho. 
 

 
3. Resum de les actes del 2008 
 
S’ha fet la lectura del resum de les actes del 2008 per repassar els temes duts a 
terme fins al moment. 
  

 
 

4. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
S’ha concretat que la ubicació per a la propera celebració serà a la plaça de 
l’Ajuntament de Figueres el dia 5 de setembre del 2009. 
La Carme es posarà en contacte amb l’Ajuntament de Figueres per saber quin 
procediment hem de seguir per poder muntar-hi la carpa. 
El plantejament d’aquest any serà d’una carpa divulgativa igual que la darrera 
vegada, però a més a més, aprofitant l’experiència positiva dels companys de 
Lleida, hi haurà jocs lúdics/informatius per a nens i adults. 
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5. Precs i preguntes 
 
1- Queda pendent el contacte amb el grup de persones amb fibromiàlgia de la 

Selva, que el durà a terme en Xevi. 
 

 
 

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

 
 

7. Següent reunió  
 
Es finalitza la reunió a les 23.30 h. i es convoca la següent per al 16 de desembre 
de 2008 a les 21 h. al Centre de l’Alex. 
 

 
V.P. Presidenta      V.P. Secretari 


