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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 21.30 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta. 
2. Valoració de la inauguració de la seu de la Secció. 
3. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
4. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari. 
5. Renovació del conveni amb la Biblioteca de la UdG. 
6. Participació al programa Salut de TV Girona i entrevista radiofònica 

a Ràdio Vilafant. 
7. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona, 17 de novembre. 
8. Propostes d’activitats per al 2010. 
9. Reunió anual de la Secció, 28 de novembre. 
10. Reunió Dipsalut. 
11. Pla Estratègic dels Serveis Socials . 
12. Precs i preguntes. 
13. Següent reunió. 

 
 

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

 
2. Valoració de la inauguració de la seu de la Secció 
Els companys de Lleida han enviat un correu electrònic excusat la seva absència. 
Positiva, però vam trobar a faltar més presència dels col·legiats gironins. 
Les dues ponències van ser molt correctes i encertades i el pica-pica va agradar. 
 

 
2. Grup intercol·legial de la Gent Gran 
Per al proper 9 de desembre, s’ha d’acabar el temari del curs de maltractaments 
perquè per al 2010 es pugui començar a impartir. 
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3. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari 
S’ha passat l’acta del dia 8 d’octubre a tots els companys perquè la llegeixin. Els 
punts de l’acta: 

- Curs de català: ha començat i hi ha una bona participació. 
- Catàleg de formació de Fòrum Sanitari. 
- Inauguració seu dels fisioterapeutes. 
- Posició conjunta referent a “la comissió de professionals”. 
 

 
4. Renovació del conveni amb la Biblioteca de la UdG 
Durant el mes d’octubre s’ha dut a terme la renovació del conveni amb la 
Biblioteca de la UdG. 
S’han demanat les dades d’ús de la biblioteca per part dels col·legiats i restem a 
l’espera que ens les puguin facilitar. 
 

 
5. Participació al programa Salut de TV Girona i entrevista radiofònica a 
Radio Vilafant 
En Xevi Sala va participar al programa Salut de TV Girona com a professional 
fisioterapeuta per resoldre la qüestió: Què fer quan es té una contractura?  
La Marta va participar en una entrevista el dimarts 27 d’octubre telefònicament a 
Ràdio Vilafant pel tema de la inauguració de la seu de Girona. 
 

 
6. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona, 17 de novembre 
Ens han enviat la convocatòria de la reunió trimestral a Barcelona i preparem la 
informació necessària per anar-hi. L’ordre del dia serà: 

1. Bases de regulació. Renovació dels membres de les seccions 
durant el 1er semestre del 2010. 

2. Memòria dels actes del 2009. 
3. Activitats per al 2010 proposades i previstes per les seccions. 

Objectius per al 2010 proposats per la Junta. 
4. Presentacions oficials al territori. 
5. Precs i preguntes. 
6. Propera reunió. 

Hi anirà: l’Alba Resplandis 
 
L’Alba proposa formular la pregunta d’un tema que es va tractar a la darrera 
reunió sobre l’edició de la guia de centres per províncies. 
També es proposarà la possibilitat de fer l’edició d’una publicació gratuïta per a 
la població. 
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7. Propostes d’activitats per al 2010 
Formació:  

- Embenats neuroms (febrer) 
- ATM (març) 
- Incontinència (maig?) 
- Investigació i recerca ? 
- Ganxos? 
- Embenats funcionals  
- Punts Gallet (F. Punció seca) 
- Psicomotricitat 
- Bobath 

Presentacions oficials al territori: 
- Departament d’Acció Social i Ciutadania 
- Departament d’Educació 
- Departament de Salut 
- Col·legi Professional de Podòlegs de Catalunya, delegació de Girona 
- Col·legi Professional de Logopedes de Catalunya, delegació de Girona 
- Hospital Trueta 
- Hospital de Figueres 
- Clínica Salus 
- Parc Hospitalari Martí i Julià 
- Hospital de Palamós 
- Hospital d’Olot 
 

Activitats vàries: 
- Jornada Col·legial 2010 
- Dia Mundial de la Fisioteràpia 
- Reunió anual 2010 
- 3 conferències 
- 1 activitat lúdica per als col·legiats 
- Jornada conjunta amb el Col·legi de Psicòlegs 
- Activitat dels assessors 
 

 
8. Reunió anual de la Secció, 28 de novembre 
Després de l’atapeïda agenda del nou local de la Secció, la reunió es realitzarà a 
la sala que ens cedeix el COMG, davant del nostre local. 
La convocatòria ja ha estat enviada. 
Després de la reunió, la Irene Fernández ens farà una conferència sobre “La 
Fisioteràpia a escena”. 

 
9. Reunió Dipsalut 
En la darrera reunió, ens han passat la contraproposta del Dipsalut, al projecte 
del catàleg de formació presentat.  
El grup de treball l’ha valorat i s’ha considerat acceptar-la, com a un inici. 
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10. Pla estratègic dels Serveis Socials 
 
Es va assistir a la segona convocatòria per parlar del nou Pla estratègic dels 
Serveis Territorials a la província de Girona. 
Aquesta va ser per materialitzar en propostes el diagnòstic que es va fer a la 
primera convocatòria. 
Després d’una repassada per part del Sr. Marc Vidal i del Sr. Josep Viñas, es van 
passar a fer 2 grups per treballar/desenvolupar en propostes els 5 eixos d’aquest 
nou Pla. 
Restem a l’espera del buidatge de tota la informació per part dels organitzadors, 
que ens han comunicat que ens ho faran arribar en breu. 
 

 
11. Precs i preguntes. 

 
La Carme i la Laura aniran de responsables al curs d’incontinència.  

 
S’ha facilitat als companys de la Secció el Manual de procediments: intrusisme i 
exercici irregular de la professió. 

 
Es traspassa la demanda que ha arribat a la Secció sobre si és possible posar en 
el cens de centres en quins idiomes es pot atendre els pacients. 

 
Demanem que a la pàgina web es posi un plànol de la seu, per exemple del 
Google maps. 

 
Es fa la proposta de que a l’inici de cada curs es doni informació turística i dels 
restaurants de la capital. 

 
Demanem uns exemplars de les guies de centre, per portar-ho a l’Oficina de 
Turisme de Girona perquè ho puguin distribuir segons la demanda.  

  
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió a les 
00:45 h 

 
13. Propera reunió  
La propera reunió se celebrarà el dia 14 de desembre de 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 


