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Convocada a les 21.30 hores a Girona, al centre de l’Alex. 
 

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  
  Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera  

 
La reunió s’inicia a les 21.45 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 

1. Presentació de la nova integrant de la Secció. 
2. XXV Assemblea Ordinària i Extraordinària a Girona. 
3. Tema Catàleg Dipsalut. 
4. Jornada Col·legial. 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
6. Fòrum Sanitari. Reunió de presidents. 
7. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
8. Fira Esport de Catalunya a Girona. 
9. Col·laboració amb els diaris. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 

 
 

1. Presentació de la nova integrant de la Secció 
  

La Laura Xargay Esparraguera, núm. col. 403, es presenta per formar part de 
la Secció Territorial de Girona a petició de la Junta de Govern del Col·legi per 
col·lborar en el Grup intercol·legial de la Gent Gran en el que la Secció de Girona ha 
inicita la seva participació. 

 
2. XXV Assemblea Ordinària i Extraordinària a Girona 
  

Tal com van anunciar la Junta de Govern a la darrera assemblea, la primera del 
2009 s’ha fet a Girona. 
 
Des de la Secció valorem positivament el fet que es fes a Girona, però estem 
decebuts amb la poca presència i participació del col·lectiu de la província, 
atès que només van venir 4 col·legiats, a part dels membres de la Secció, tot i 
ser la primera vegada i haver-hi la possibilitat de descobrir la nova seu. 
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3. Tema Catàleg Dipsalut 
  

Dilluns passat es va tancar el projecte del catàleg, i dijous 28 de maig a les 
18:00h es presentarà a en Marc López, gestor del Dipsalut. A partir de llavors, 
restarem a l’espera de la seva acceptació per poder obrir la borsa de 
col·laboradors. 
 

 
 4. Jornada Col·legial 
      

El tríptic ja està a impremta i, per tant, les xerrades ja estan distribuïdes en 
taules. 
En Xevi preguntarà a la Roser com està el tema dels proveïdors per fer els 
obsequis a les ponències guanyadores. 
 

 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 

 
Seguim a l’espera que, des de Barcelona, ens entreguin la documentació 
necessària que ens demanen des de la Guàrdia Urbana de Figueres. 
 
S’estan valorant els dibuixos que serviran pel joc i pel tríptic d’higiene 
postural. 

 
 

6. Fòrum Sanitari 
 
Ja s’han començat les obres del local, ja hi ha col·locat el fals sostre i el pintor 
ja hi està treballant. La propera setmana ja hi aniran a posar el parquet, si no 
hi ha cap imprevist. 
 
Repàs de l’acta de la reunió de presidents dels col·legis que formen part del 
Fòrum Sanitari. 
 
Noticiari del Fòrum Sanitari. Possible participació a l’espera de la resposta de 
la Junta de Govern. 
 

 
7. Grup intercol·legial de la Gent Gran 

 
S’ha explicat el primer contacte amb el grup i s’ha procedit a la lectura de 
l’acta de la reunió del dia 6 de maig del grup intercol·legial. 
La Carme i la Laura seran les encarregades d’aquest grup. 
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8. Fira Esport a Girona  
 
Enviarem la programació que han enviat des de la Fira a la Sílvia i la Roser, a 
Barcelona, perquè tenim algun dubte. 
Hi ha hagut canvis en l’organització: 
Dijous 4: per muntatge Marta, Alba i Àlex. Quedarem a les 15h amb el 
transportista pel material que ens envien des de Barcelona. 
Divendres 5:  
de 10 a 15h Àlex i Xevi 
de15h a 20h Laura i Àlex 
Dissabte 6:  
de 10 a 15h Xevi i Laura 
de 15h a 20h Marta i Laia 
Diumenge 7:  
de 10 a 15h Laia i Carme 
De 15h a 20h Alba i Marta 

 
 

9. Col·laboració amb els diaris i/o premsa 
 
Com que encara no s’han trobat les revistes de distribució gratuïta es posposa 
el tema per a la propera reunió. 

 
 

10. Precs i preguntes 
 
Xevi: proposta de grup intercol·legial. 
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió. 
 

 
11. Lectura i aprovació de l’acta 

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

 
12. Propera reunió  

 
La propera reunió se celebrarà el dia 16 de juny de 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 


