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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. Valoració de la reunió Anual de la Secció i de la conferència “La 
Fisioteràpia a escena”. 

2. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
3. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari. 
4. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona, 9 de desembre. 
5. Calendari de les propostes d’activitats per al 2010. 
6. Valoració formació: Fisioteràpia respiratòria en pediatria. 
7. Valoració acte MIFAS & Fundació Guttman: “Perquè tu ets important” 
8. Assistència a actes:  

- Assemblea 15 desembre 2009 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Següent reunió. 

 
 
 

1. Valoració de la reunió Anual de la Secció i de la conferència “La 
Fisioteràpia a escena” 
Estem decebuts per la falta d’assistència de col·legiats de la província, no només 
a la reunió sinó també a la conferència. 
La conferència va ser molt interessant i innovadora. 

 
2. Grup intercol·legial de la Gent Gran 
S’està acabant el temari del curs dirigit a professionals, del qual, al gener es farà 
la promoció a diferents centres. 
S’ha iniciat l’elaboració d’un nou temari per un curs dirigit a les persones grans. 
Des del Col·legi de Psicòlegs proposen la col·laboració intercol·legial en 
l’organització de les jornades “Residències per a la gent gran”, que es fa a Girona. 
Demanem a Barcelona quina resposta els hi podem donar. 
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3. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari 
La reunió convocada per al dimecres 16 de desembre queda posposada per al 
2010. 

 
4. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona, 9 de desembre 
Es va fer el repàs del 2009 i es van exposar els projectes per al 2010 de totes les 
seccions. 
Se’ns va informar de l’estat dels pressupostos per al 2010, que s’exposaran a 
l’assemblea del dia 15 de desembre del 2009. 
Se’ns va demanar que marquéssim un referent per mantenir contacte amb les 
comissions. Ho marcarem a la propera reunió. 
Ens van donar resposta a: 

- Llibret de centres: la nova edició serà autonòmica amb classificació 
provincial. 

- S’ampliarà el qüestionari de cens de centres amb els idiomes amb els quals 
el fisioterapeuta pot atendre els pacients, tenint en compte el turisme. 

- El curs d’Investigació i Recerca tal i com estava plantejat no es podrà tornar 
a editar. 

 
5. Calendari de les propostes d’activitats per al 2010 
Formació:  

- Embenats neuromusculars: febrer 
- ATM: març 
- Incontinència: maig 
- Ganxos: últim trimestre 2010  
- Embenats funcionals: últim trimestre 2010 
- Formació sobre dolor miofascial: últim trimestre 2010 
- Psicomotricitat: resten a l’espera de la proposta de formadors per part nostra
- Bobath: pendents del calendari  

 
Presentacions oficials al territori: 

- Departament d’Acció Social i Ciutadania Prioritari: Carta enviada 
- Departament d’Educació: Prioritari: Carta enviada 
- Departament de Salut: Prioritari. A l’espera de la resposta del tema Fòrum. 
- Col·legi Professional de Podòlegs de Catalunya, delegació de Girona.  Febrer 
2010. 
- Col·legi Professional de Logopedes de Catalunya, delegació de Girona. 
Setembre 2010. 
- Hospital Trueta: a l’espera de la vista de Junta de Govern. 
- Hospital de Figueres. Gener 2010. 
- Clínica Salus. Març 2010. 
- Parc Hospitalari Martí i Julià. Octubre 2010. 
- Hospital de Palamós. Maig 2010. 
- Hospital d’Olot. Novembre 2010. 
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Activitats varies: 
- Jornada Col·legial 2010. Proposada per a la primera quinzena de novembre. 
- Dia Mundial de la Fisioteràpia. Setembre 2010. 
- Reunió Anual 2010. Primera quinzena desembre. 
- Tres conferències: la primera és per al gener, des de la Comissió de TM.  
- Una activitat lúdica per als col·legiats: pujada a peu al Puig Clarà la primera 
quinzena d’octubre. 
- Jornada conjunta amb el Col·legi de Psicòlegs. Es parlarà amb el Col·legi de 
Psicòlegs, la proposta del tema “Dolor crònic”. Principis 2011. 
- Activitat dels assessors: s’iniciarà el primer trimestre 2010. 

 
6. Valoració formació: Fisioteràpia respiratòria en pediatria 
Va ser la primera formació a la seu de Girona. La valoració general és molt 
positiva. 
Només hi van assistir 5 persones del territori gironí, la resta, bàsicament eren de 
Barcelona. 
Mancances a la seu: paperera, paraigüer, penja-robes.   
Quan hi ha curs, cal preveure el paper del lavabo (WC i eixugamans) i confirmar el 
tema de la neteja. Cal parlar-ho amb el COMG. 
Els assistents van fer la proposta de possibles estades clíniques en diferents 
centres, qüestió que es va traspassar als coordinadors del curs. 

 
7. Valoració acte MIFAS & Fundació Guttman: “Perquè tu ets important” 
Va ser un acte curt i interessant pel que fa a la presentació de la Guia “Perquè tu 
ets important”, que va dirigida als cuidadors de persones que han patit alguna 
lesió medul·lar o dany cerebral adquirit. 
Ens van fer entrega de la guia en qüestió, la qual queda a la seu de Girona. 

 
8. Assistència a actes 
- Assemblea 15 desembre 2009 

Ningú pot assistir, només hi anirà la Marta. 
 

11. Precs i preguntes 
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada al reunió a les 
23:15 h. 

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

 
13. Propera reunió  
La propera reunió se celebrarà el dia 18 de gener de 2010. 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 


