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Convocada a les 20.30 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  
  Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera  

 
La reunió s’inicia a les 21.00 hores amb el següent ordre del dia: 
 
 

Ordre del Dia 
 

1. Valoració del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009.  
2. Lectura de l’acta de la reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 
3. Formació: qui va de responsable a cada curs organitzat per la Secció. 
4. Presentacions oficials. 
5. Trobada amb el Col·legi de Psicòlegs, Delegació de Girona. 
6. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
7. Inauguració de la nova seu de la Secció: 24 d’octubre de 2009. 
8. Reunió anual: novembre de 2009. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Següent reunió. 

 
 
 

1. Valoració del Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 
  

El dia va anar molt bé, i va venir força gent, fent consultes interessants. Va ser 
bo ser 5 persones.  
El reclam de dibuixar les mans va funcionar molt bé, fins i tot van ser poques 
les samarretes per als nens que teníem, perquè es van acabar força ràpid. 
El trivial va ser interessant, però hem de buscar alguna manera de fer-lo més 
vistós, tipus posar-ho en gran tipus pòster... 
Els tríptics dels dibuixos van funcionar molt bé. 
Va cridar molt l’atenció el vídeo del Puyol. 
Ens van fer falta més bosses. 
Va venir el reporter del setmanari l’Empordà. 
Per al proper any, la proposta és fer-ho al centre de Girona, a la plaça Miquel 
Santaló i Parvorell, fent el mateix que aquest any. 

 
 



Acta Secció Territorial de Girona Núm. 08/09

 DATA: 08/09/2009 Pàgina 2 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat/seccions      girona@fisioterapeutes.cat 
 

 
2. Lectura de l’acta de la reunió trimestral de les seccions a Barcelona 
      

S’ha llegit l’acta i tothom es dóna per informat. 
 

 
3. Formació: qui va de responsable a cada curs organitzat per la Secció 

 
Xevi i Àlex: ATM 
Laura i Marta: Embenats neuromusculars  
Alba: Fisioteràpia respiratòria en pediatria 
Carme: quan s’editi, el d’embenats funcionals 
 

 
4. Presentacions oficials 

 
Prioritzem els departaments territorials de: 
- Salut 
- Acció Social i Ciutadania  
- Educació 
Estaríem disposats a cobrir-ho abans de final d’any i a la reunió del desembre 
tornarem a parlar del tema. 
 

 
5. Trobada amb el Col·legi de Psicòlegs, Delegació de Girona 

  
La Marta va reunir-se amb el Sr. Antoni Jaén i Albert, vocal de la delegació de 
Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 
Van estar parlant de la nostra situació dins el Fòrum Sanitari, ja que ells també 
estan en tràmits per entrar a formar-ne part. 
També van parlar del tema del grup intercol·legial de la gent gran, i el
Sr. Jaén estaria interessat a poder fer una trobada prèvia a la reunió convocada 
pel grup el 23 de setembre per poder treballar conjuntament el tema. 
Van estar parlant, també, d’una possible col·laboració en formació i jornades. 

 
6. Grup intercol·legial de la Gent Gran 

  
La Laura informa que ha elaborat el document per presentar a la propera 
reunió del grup. També comenta que ha rebut informació de la Comissió de 
geriatria i d’en Gabriel, però que ella s’ha responsabilitzat de la redacció. 
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7. Inauguració de la nova seu de la Secció: 24 d’octubre de 2009 
 
Dia 24 d’octubre a les 12 h. del migdia. 
Com que no s’ha pogut quadrar l’agenda amb la ponent proposada 
anteriorment, s’ha canviat el format i s’ha confirmat que vindrà l’Olga 
Domenech Casadevall i el Sr. Joan Prat de los Mozos, i restem a l’espera del 
càtering que contractin des de Barcelona. 
La Marta es posarà en contacte amb els integrants del Fòrum per poder 
utilitzar l’entrada per fer el pica-pica. 
 

 
8. Reunió anual: novembre 2009 

  
Seria programar-la pel 28 de novembre de 2009. 
Veiem difícil combinar-ho amb l’Esmorzar Col·loqui pels tempos, i plantegem 
la possibilitat d’acompanyar-ho  ambuna conferència. Es debat sobre quina 
podríem fer: Fisioteràpia en escena, Fisioteràpia d’empresa, Introducció al curs 
d’ATM... 

 
 

9. Precs i preguntes. 
  
En no haver-hi més precs i preguntes, donem per finalitzada al reunió a les 
23h. 
 

 
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 7 d’octubre del 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Àlex Massaguer 


