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D’acord amb el que preveu l’article 5è del Reglament que regula les 
activitats de les Seccions Territorials del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, Resolució 07/2007 d’11 de desembre, es convoca els 
col·legiats de les comarques de Girona a la reunió anual prevista en 
l’esmentat reglament, 

1a convocatòria a les 10:30 hores, 2a convocatòria a les 11:00 h a la 
sala de formació del COMG 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 11:10 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 

1. Benvinguda als assistents.  
2. Memòria d’activitats realitzades per la Secció durant el curs 2008-09.  
3. Objectius de la Secció Territorial de Girona per a l’any 2010 i activitats 

programades.  
4. Dotació pressupostària de la Secció per a l’any 2009, aprovada en 

l’Assemblea General de Col·legiats.  
5. Nous estatuts del CFC i la normativa de les seccions territorials.  
6. Precs i preguntes  

 
1. Benvinguda als assistents 

 
La Marta Romera dóna la benvinguda a les 2 col·legiades assistents a la reunió i 
als membres de la Secció. 
  

 
2. Memòria d’activitats realitzades per la Secció durant el curs 2008-09 

 
Es passa un power point, adjunt amb l’acta, on es descriuen les activitats 
dutes a terme durant el segon semestre del 2008 i durant el 2009 fins a la 
data de la reunió. 
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- Reunions: 
• Dels membres de la Secció. 
• De coordinació amb les altres seccions col·legials i la Junta de Govern a 

Barcelona. 
• Del Grup de treball interdisciplinari del Dipsalut. 
• Del Grup de treball interdisciplinari de gent gran. 
• Per al Noticiari Fòrum Sanitari. 
• De presidents de Fòrum Sanitari. 
 

- Formació i conferències: 
• Curs d’Embenats neuromusculars. 
• Curs de Drenatge limfàtic. 
• I Jornada Col·legial. 
• Curs de Fisioteràpia respiratòria. 
• Conferència sortides professionals. 
• Conferència: La Fisioteràpia a escena. 
 

- Actes: 
• Entrega d’orles de la Universitat Garbí. 
• Col·legiació de nous fisioterapeutes. 
• Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
• Firma del conveni Dipsalut. 
• Firma del conveni amb la Biblioteca de la UdG. 
• XXV Assemblea ordinària i extraordinària del CFC. 
• Fira de l’esport. 
• Participació al Programa Salut de TV Girona. 
• Participació al Pla estratègic de serveis socials. 
• Inauguració de la seu de Girona. 24 octubre 2009. 

 
 

3. Objectius de la Secció Territorial de Girona per a l’any 2010 i activitats 
programades 

 
En el power point, també hi estan detallats. 
 

-  Serveis col·legials: 
• Acostar els serveis de les assessories laboral i fiscal a la província. 

 
- Presentacions oficials: 

• Dur a terme totes aquelles presentacions oficials que siguin necessàries 
per donar-nos a conèixer i fer les gestions necessàries per defensar la 
professió. 

 
- Cursos de formació: 

• Al febrer: Nova edició del Curs d’Embenats neuromusculars. 
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• Al març: Curs Introductori al tractament de la disfunció de l’ATM. 
• Al maig: Curs d’Iniciació al tractament de la incontinència urinària. 
• Noves propostes: Curs de Psicomotricitat, Curs de Bobath, Curs de 

Ganxos, Curs de Punció seca, Curs d’Investigació i recerca... 
 

- Activitats vàries: 
• Dia Mundial de la Fisioteràpia, es preveu que se celebri a Girona. 
• II Edició de la jornada col·legial. 
• Jornada conjunta amb el col·legi de psicòlegs de Girona 
• Apostarem per organitzar una activitat lúdica per als col·legiats. 
• La reunió anual del 2010 

 
 

4. Dotació pressupostària de la Secció per a l’any 2009, aprovada en 
l’Assemblea General de Col·legiats 

 
S’informa a les col·legiades de les despeses realitzades respecte el pressupost del 
2009 de la Secció. 
 

 
5. Nous estatuts del CFC i la normativa de les seccions territorials 

 
La Marta Romera, com a vocal de la Junta de Govern, informa dels canvis més 
destacats en els nous estatus i el projecte de les noves bases reguladores de 
les seccions. 

 
 

6. Precs i preguntes 
 
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió a les 
12:15 h. 
 

 
 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 


