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Convocada a les 21.30 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 21.45 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Repàs del calendari d’actes de la Secció. 
2. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 
3. Tema Catàleg Dipsalut. 
4. Jornada col·legial. 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
6. Fòrum Sanitari. 
7. Fira Esport de Catalunya a Girona. 
8. Col·laboració amb els diaris. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Següent reunió. 

 
 
 

1. Repàs del calendari d’actes de la Secció 
  
• 14 de maig: Xerrada sortides professionals a la Universitat Garbí. 
• 23 de maig: Assemblea General del CFC. 
• 5-7 de juny: Fira de l’esport a Girona. 
• 4 de juliol: Jornada col·legial. 
• 5 de setembre: Dia Mundial de la Fisioteràpia a Figueres. 
• Octubre: Reunió anual + Esmorzar Col·loqui a Girona (si és possible a la nova 

seu, cal concretar el dia). 
 

 
2. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona 
  

S’ha fet la lectura de l’acta de la reunió del 31-03-2009. 
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3. Tema Catàleg Dipsalut 
  

Dijous s’acabarà de redactar el projecte del catàleg de formació i abans de l’11 
de maig es vol presentar al Dipsalut. 
Ha costat unificar les diferents propostes formatives, però tothom s’ha 
esforçat i ja ho hem aconseguit. 
 

 
 4. Jornada col·legial 
      

Estem pendents de coordinar-nos amb la seu de Barcelona per tirar endavant 
l’organització, ja que el termini per presentar ponències està tancat. La 
Jornada podrà ser de tot el dia perquè el nombre de ponències presentades ho 
permetrà.  
 

 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 

 
Des de Barcelona estan d’acord amb les nostres propostes presentades a la 
reunió trimestral. 
Estem a l’espera que, des de Barcelona, ens entreguin la documentació 
necessària que ens demanen des de la Guàrdia Urbana de Figueres. 
Demanarem a Barcelona que busquin voluntaris perquè creiem que pot haver-
hi força afluència de gent ja que coincideix amb data amb una fira destacada 
de Figueres i així es fomentarà la participació dels col·legiats en els actes de la 
Secció. 
 

 
6. Fòrum Sanitari 

 
Ja estan a punt d’iniciar-se les obres d’adequació del local. 
Properament participarem en la següent convocatòria de la reunió de 
presidents del Fòrum Sanitari. 
 

 
7. Fira Esport a Girona  

 
Dies: divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7  
Horari: de 10 h. a 20 h. continuat. 
Organització de personal: 

 
Dijous: per muntatge Marta, Alba i Àlex. 
Divendres:  
de 10 a 15h Àlex i Xevi 
de15h a 20h Carme i Àlex 
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Dissabte:  
de 10 a 15h Xevi i Carme 
de 15h a 20h Marta i Laia 
Diumenge:  
de 10 a 15h Laia i Àlex 
De 15h a 20h Alba i Marta 

 
Parlarem amb Barcelona per saber quin material ens enviaran, com ho faran, 
quina serà la informació que donarem.... 
 

 
8. Col·laboració amb els diaris i/o premsa 

 
S’ha parlat amb la Sílvia sobre si serà d’impacte o no, si arribarà o no a la 
població la participació amb articles al Punt Diari o al Diari de Girona, tenint 
en compte que el primer té més tirada que el segon. El fet que només sigui 
una vegada a l’any, pensem que no és prou representatiu, però entenem que 
és una despesa important cada vegada que s’ha de publicar. 
S’ha buscat revistes de distribució gratuïta i locals per valorar si ens interessa 
publicar-hi. Es contactarà amb ells per saber com funciona el procediment de 
publicació i, en la propera reunió, es procurarà concretar quelcom. 
Si es tira endavant aquest projecte, es demanarà als col·legiats la seva 
participació per crear un fons d’articles per publicar i així fer una bona difusió 
de la nostra professió, la Fisioteràpia. 
Formularem la pregunta al Col·legi sobre si es pot fer una revista divulgativa 
de la professió enfocada al ciutadà. 

 
 

9. Precs i preguntes 
 
En no haver-hi més precs i preguntes, donem per finalitzada la reunió. 
 

 
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 26 de maig de 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
 


