
Acta Secció Territorial de Girona Núm. 03 

 DATA: 17/03/2009 Pàgina 1 de 4 

 
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. 4976 Maria del Carme Casellas Miret 
  Col. 6955 Laia Teixidor Planellas 
  

 
La reunió s’inicia a les 21.20 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Tema Catàleg Dipsalut. 
2. Jornada Col·legial. 
3. Esmorzar Col·loqui 2009. 
4. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
5. Fòrum Sanitari. 
6. Fira Esport de Catalunya a Girona. 
7. Curs de Kinesiotape. 
8. Nou reglament de les Seccions Territorials. 
9. Col·laboració amb el Diari de Girona. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 
 

 
 

1. Tema Catàleg Dipsalut 
S’està perfilant el projecte del catàleg de formació per presentar-lo en breu al 
Dipsalut. Cal unificar i revisar les diferents propostes formatives presentades 
pels diferents col·legis. 
 

 
 2. Jornada Col·legial 

S’ha ampliat el termini per presentar les propostes de ponències fins al 31 de 
març. En  aquests moments ja hi ha 11 propostes presentades. 
 

 
3. Esmorzar Col·loqui 2009 
 

En Xevi ja ha presentat la proposta formativa per fer el Col·loqui. 
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4. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
Propostes d’activitats:  
- Trivial fisioterapèutic: hi haurà 3 tipus de preguntes segons el color en què 

caiguin del tauler. El groc i el marró seran d’higiene postural. El taronja i el 
blau seran de patologies on intervé el fisioterapeuta. El verd i el rosa seran 
d’eines de treball del fisioterapeuta.  
Higiene postural: se li donarà una targeta amb una postura incorrecte i 
haurà de buscar d’entre totes les targetes de postures correctes, la parella, 
observant així molt bones postures.  
Patologies: haurà de dir el nom de 3 patologies on pot intervenir un 
fisioterapeuta. Hi haurà una llista on s’apuntaran i no es podran repetir les 
ja escrites, aconseguint així que el jugador llegeixi tota una bateria de 
patologies on intervenim. 
Eines de treball: a través de fotografies d’objectes, el jugador haurà de dir 
el com o el per què ho fa servir un fisioterapeuta.  

- Informació divulgativa. 
- Mural: “Posa’t en bones mans” on tothom dibuixarà la seva mà.  
 
Necessitats Materials: 
 
2 Carpes divulgatives (3x3) 
2 Taules (a ser possible una que sigui infantil) 
1 Mostrador 
8 Cadires (2 o 3 infantils per la taula) 
1 Televisor 
1 DVD (que llegeixi dvix) 
1 columna 
Globus 
Ampolla d’heli. 
Tríptics 
Obsequis varis: caramels, samarretes, bolis, gorres... 
 
- Pel Mural:  

o Paper gran 
o Ceres de colors, gomets... 
o Folis 
o Tisores escolars 
o Celo 

      
- Per al Trivial: 

o Tauler de Trivial 
o Dau 
o Fotografies 
o Dibuixos posturals 
o Bloc A4 per escriure 

 



Acta Secció Territorial de Girona Núm. 03 

 DATA: 17/03/2009 Pàgina 3 de 4 

 
 

5. Fòrum Sanitari 
 
Avui s’ha entregat al Col·legi de Metges de Girona el contracte de lloguer 
firmat, i restem a l’espera que ens el retornin amb la seva firma.  
També ens passaran el contacte dels seus assessors fiscal i laboral per veure 
si podem firmar un conveni de col·laboració i aprofitar els serveis per oferir-los 
als col·legiats de Girona. 
 

 
 

6. Fira Esport a Girona  
 
Es tira endavant el projecte i tindrem un estand a la Fira.  
 

 
 

7. Curs de Kinesiotape 
 
La Carme ens informa que el curs va anar molt bé, hi van assistir uns 20 
col·legiats i va haver-hi un bon feed-back. 
 

 
 

8. Nou Reglament de les Seccions Territorials 
 
Després de la lectura, no considerem que calgui cap esmena. 
 

 
 

9. Col·laboració amb el Diari de Girona 
 
Ens ha arribat des del Departament de Comunicació del Col·legi, una proposta 
de col·laboració amb el Diari de Girona.  
L’Alba es posarà en contacte amb la Sílvia i es tractarà la qüestió per prendre 
una decisió. 
Comentem que ens sembla que el Diari de Girona no és el més llegit a la 
província, i que, per tant, cal tenir-ho en compte en el moment de fer la 
despesa. La Laia s’encarregarà d’esbrinar quin és el diari que es troba més 
fàcilment en llocs públics, quin té més tirada... 

 
 

9. Precs i preguntes. 
 
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió. 
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10. Lectura i aprovació de l’acta 
 
Es procedeix a la lectura i conseqüent aprovació de l’acta 
 

 
 

11. Propera reunió  
 
La propera reunió se celebrarà el dia 21 d’abril de 2009 
 

 
 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 
 


