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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  
  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 col·legial . 
3. XXIV Assemblea Ordinària i Extraordinària del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya. 
4. Propostes formació 2010. 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
6. Pressupostos seu al Fòrum Sanitari. 
7. Precs i preguntes. 
8. Lectura i aprovació de l’acta. 
9. Següent reunió. 

 
1. Reunió Dipsalut 

 
L’Àlex exposa un resum de la reunió celebrada ahir dia 15/12, en què es va 
parlar de com gestionar els ingressos i les despeses dels projectes de Dipsalut. Es 
duran a terme a través de la Fundació Pasqual i Prats del Col·legi de Metges de 
Girona. 
 
El dijous, el Sr. Lluís Barnés, s’ha de reunir amb en Marc (gestor de Dipsalut). 
 

 
 2. Jornada col·legial 
En Xevi va anar ahir dia 15/12 a Barcelona. 
 
Noticiari: Presentació prèvia del què serà la Jornada (gener) Es coordinarà amb la 
Laia per a la redacció de la presentació (abril) noticiari preprograma (maig/juny) 
programa definitiu. 

 
Patrocinadors: Al gener serà difícil concretar patrocinadors. Probablement cap a 
l’abril i maig.  
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Preu de la inscripció: es va dir que era gratuïta, però ens avisen que 
probablement es pot fer pagant una quantitat simbòlica per evitar que la gent no 
es quedi penjada. Es busquen solucions per al dinar i per si finalment hi ha preu 
d’inscripció amb i sense dinar.  
Es compta amb el material que es vol repartir per a les jornades. Preu simbòlic de 
10 euros. 
Valoració dels treballs que es presentin: El Departament Professional del Col·legi 
revisarà els resums presentats per comprovar que tots els ítems sol·licitats 
quedin complerts. 
Suport que es donarà als assistents sobre les ponències que es presentaran (per 
escrit, en format digital...). 
Moderadors: nosaltres mateixos. 
Disseny, maquetació: S’ha de dissenyar la butlleta d’inscripció. 
S’han de pensar continguts per a la web i el format. 
Planning: Discurs de presentació d’alguna personalitat. Es parla i es discuteix el 
planning ideal de la Jornada. 
 

 
3. XXIV Assemblea Ordinària i Extraordinària del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya 
Hi assistiran la Marta, com a membre de Junta de Govern, i en Xevi i la Laia com a 
representants de la Secció Territorial de Girona. 
 

 
4.  Propostes de formació per al 2010 

 
La Carme es posarà en contacte amb la Roser (Departament de Formació) per 
com saber com estan les propostes presentades de formació a Girona per al 
any 2009: 
- Drenatge Limfàtic 
- Kinesiotape 
- Investigació 
- Fisioteràpia respiratòria en pediatria 
- Esmorzar Col·loqui 
 
Formació 2010. Segons els objectius plantejats, començarem a treballar en les 
propostes de formació per al curs 2010, ja que les dotacions econòmiques 
s’han de tancar el primer semestre de 2009. 
Ens revisarem les formacions que es fan a Barcelona per realitzar-les a Girona. 
 

 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
Els tràmits continuen endavant a través de la Carme.  
S’accepten propostes d’activitats lúdiques per dur a terme durant la Jornada. 
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6. Pressupostos seu Fòrum Sanitari  
Hem rebut un pressupost de l’empresa a qui vam encarregar. S’ha d’acabar de 
valorar i comparar amb altres pressupostos que demanarem. 
 

 
7. Precs i preguntes 
No havent-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió. 
 

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

 
9. Propera reunió  
La propera reunió se celebrarà el dia  20 de gener de 2009. 
 

 
 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Àlex Massaguer 
 


