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Convocada a les 21 hores a la seu de Girona. 
 

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. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
2. Inauguració de la nova seu de la Secció: 24 d’octubre de 2009. 
3. Edició octubre Noticiari Fòrum Sanitari. 
4. Consulta del periodista Sr. Lluis Jarabo. 
5. Precs i preguntes. 
6. Lectura i aprovació de l’acta. 
7. Següent reunió. 

 
 
 

1. Grup intercol·legial de la Gent Gran 
  
A la darrera reunió del grup intercol·legial, va ser-hi present la Sra. Maria 
Aymerich i Andreu, llicenciada en Psicologia per la UAB, diplomada en 
Gerontologia per la UdG i doctora en Psicologia de l’aprenentatge humà per la 
UAB, amb la tesi titulada “El proceso de adaptación psicológica a la jubilación. 
Modelización de las variables implicadas”. 
Després de l’exposició de la Sra. Aymerich, els membres del Grup 
Intercol·legial acorden elaborar un llistat de temes que es puguin presentar 
públicament, com per exemple, tallers de memòria, habilitat o autoestima. 
Xerrades informatives relacionades amb temes legals, per exemple, com fer un 
testament vital. Es presentaran a la propera reunió. 
La Laura s’ha posat en contacte amb la Comissió de Geriatria i estan 
intercanviant informacions. 
El 4 novembre hi ha la propera reunió. 
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2. Inauguració de la nova seu de la Secció: 24 d’octubre del 2009 
 
La setmana del 19 ens vindran a col·locar els vinils per acabar tots els detalls. 
La qüestió de la porta quedarà solucionada abans del dia 24. 
L’Alba comenta que hi ha un càtering que està prou bé i es diu Ginjoler, 
n’informarem a Barcelona, que s’encarreguen de la logística del càtering. 
Llegim la llista provisional de convidats a l’acte i la carta d’invitació. 
Parlem del detall, que confirmarem amb Barcelona. 

 
3. Edició octubre Noticiari Fòrum Sanitari 
 

A pàgina 2, el tema és una entrevista amb un fisioterapeuta que tingui una 
afició o una segona professió. S’ha entrevistat la Maria Vegas Fernández. 
A les instantànies de la pàgina 3, hi ha un petit resum del DMF 2009 de 
Figueres. 
 
A l’edició del desembre, a la portada, hi haurà una foto de la inauguració de la 
nova seu, i la entrevista de la contraportada també serà escollida per 
nosaltres.   

 
 

4. Consulta del periodista Sr. Lluís Jarabo 
 

El correu electrònic d’en Lluís, del Dept. de Comunicació del Col·legi, es llegeix 
a tots els membres de la Secció i es comenta que l’Alba s’hi posarà en 
contacte i es definirà la proposta de crear un protocol de comunicació. 

 
 

5. Precs i preguntes 
  
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada la reunió a les 
22:45 h. 
 

 
6. Lectura i aprovació de l’acta 

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

 
7. Propera reunió  

 
La propera reunió se celebrarà el dia 9 de novembre de 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
       


