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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 dia 12 de gener de 2009. 
2. Jornada col·legial. 
3. Propostes formació 2010. 
4. Esmorzar Col·loqui 2009. 
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 

 
S’explica el resum de la reunió del dia 12.  
Signatura del projecte Llibre Blanc pel dia 5 de febrer a les 10 del matí.  
Es comenta també que el projecte Catàleg de Formació està una mica estancat i 
vam insistir perquè la resta de col·legis professionals també afegeixin propostes 
al catàleg. 
Es demana a en Lluís Barnés que ens passi l’annex detallat de despeses i que 
signarem de seguida el contracte.  

 
 

 2. Jornada col·legial 
      
S’han contestat diversos correus electrònics aclarint dubtes de fisioterapeutes 
interessats en exposar una ponència.  
Ja estan enviades, a tots els col·legiats, les bases per a la presentació de resums.  
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3. Propostes formació per al 2010 
 
La Carme es va posar en contacte amb la Roser (Dept.Formació), la resposta ha 
estat: 
 

o DLM: atès que no ens han confirmat la sala fins fa poc, no tenim temps que 
comenci al febrer, el professor ens confirma la seva nova disponibilitat. 

o Kinetape: en principi tenim dates per al mes de març. Faltarà confirmació 
de la universitat. 

o Investigació: inici al març, falta confirmació de tots els professors. 
o Taller respiratori: en breu rebrem la informació, però s’haurà de plantejar 

de cara a passat l'estiu. 
o Esmorzar Col·loqui: el Departament de Formació queda a l’espera de rebre 

la proposta de la Secció. 
 

 
4. Esmorzar Col·loqui 2009 
 
Hi ha una proposta de la Marta per convidar a la fisioterapeuta que va anar a 
l’Esmorzar Col·loqui de Lleida. Ens sembla una proposta interessant. Queda en 
mans d’en Xevi i de la Carme contactar amb una professional o amb algú altre 
que pogués venir.  
 
També es proposa unir en un mateix dia, l’Esmorzar Col·loqui i la reunió anual de 
la Secció. Per tant es proposa deixar l’esmorzar de cares a abril,maig.  

 
 

5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
 
S’ha d’omplir la instància per presentar a l’Ajuntament de Figueres. L’Àlex la 
redactarà i l’enviarà a la Carme perquè la presenti a l’Ajuntament. 
 
A causa de la coincidència amb la Fira del Vi de Figueres, la ubicació serà a la 
Plaça baixa de la Rambla, on també disposarem de punt de llum. 
 

 
6. Pressupostos de la seu a Fòrum Sanitari 
 
Hem comparat el pressupost que ha dut la Marta d’Oficina i Arxiu, i l’altre que 
havíem demanat al constructor de Barcelona. El primer és bastant més econòmic 
que l’altre. Ens agrada més el d’Oficina i Arxiu. 
 
Tenim pendent aquest proper dijous dia 22 de gener, parlar amb el lampista per 
al seu pressupost. 
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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 17 de febrer de 2009. 

 
 
 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Àlex Massaguer 
 


