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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. Referents de la Secció per fer de contactes amb els responsables de 
les comissions col·legials. 

2. Jornada col·legial del 2010. 
3. Jornada conjunta amb els psicòlegs per al 2011. 
4. Valoració de les estadístiques d’ús de la Biblioteca de la UdG. 
5. Resposta al correu electrònic de la Sra. Carolina Realini. 
6. Assistència a actes:  

- Conferència 21 gener 2010: Prevenció del Limfedema 
postmastectomia. 

- Reunió noticiari Fòrum Sanitari: 21 gener 2010. 
- Conferència, 23 gener 2010: Posturologia. 
- Apropament al Col·legiat a Figueres, 26 de gener 2010. 
- Reunió amb el Sr. Pau Batlle del Dipsalut, 27 de gener 2010. 

7. Precs i preguntes. 
8. Lectura i aprovació de l’acta. 
9. Següent reunió. 

 
 
 

1. Referents de la Secció per fer de contactes amb els responsables de les 
comissions col·legials 

S’estableixen responsables de la Secció per a ser el vincle d’unió amb les 
comissions del Col·legi.  
16 comissions:  
. Acupuntura - LAIA  
. Atenció Primària - ALBA 
. Bioètica i Deontologia Professional - CARME  
. Exercici Lliure - XEVI  
. Extremitat Superior - ÀLEX 
. Pediatria - ALBA i MARTA 
. Respiratòria - ALBA 
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. Geriatria - LAURA i CARME 

. Hipoteràpia - MARTA 

. Intrusisme Professional - ÀLEX 

. Aparell Locomotor - XEVI 

. Parkinson - LAURA  

. Ginecologia i Obstetrícia - LAURA i CARME 

. Oncologia i Cures pal·liatives - LAIA  

. Teràpies Manuals - XEVI  

. Veterinària - ÀLEX 
 

2. Jornada col·legial del 2010 
En Xevi ha parlat amb la Sílvia i es començarà a agilitzar des de la seu col·legial 
de Barcelona. 

 
3. Jornada conjunta amb els psicòlegs per al 2011 
L’Alba va quedar amb el Sr. Toni Jaén.  
S’organitzarà des de la temàtica del dolor crònic i segons el volum de ponències 
es determinarà fer-la de mig dia o de dia sencer.  
Properament hi tornarà a haver una reunió amb el Sr. Jaén per escriure l’esquema 
de la jornada i buscar experts. (Rafael Torres, Isabel Salvat...). 
D’entrada la jornada seguirà 3 blocs: 
1- Fisiopatogènia - Origen del dolor. 
2- Influència del dolor - Perfils de les persones que pateixen dolor. 
3- Abordatges terapèutics. 
I un possible 4t bloc, a valorar, amb testimonis de pacients. 
En Xevi es posarà en contacte amb la Comissió d’Aparell Locomotor per poder 
dur-ho a terme amb la seva ajuda,tant en la temàtica com en buscar experts en el 
tema. 

 
4. Valoració de les estadístiques d’ús de la Biblioteca de la UdG 
Ens han informat que hi ha 6 usuaris que fan ús d’aquest conveni, per tant, la 
valoració no és positiva. S’ha de replantejar de cara l’any vinent per la despesa 
que representa comparat amb el poc ús que se’n fa. 
Es podria plantejar una subscripció a Biblioteca virtual, potser més fàcil 
d’utilitzar. 

 
5.Resposta al correu electrònic de la Sra. Carolina Realini 
A través d’un correu de l’Asociación Española de Fisioterapeutas es va rebre 
consulta al Col·legi sobre la Tecarteràpia i se li donarà resposta mitjançant 
correu electrònic. 

 
6. Assistència a actes 
 
- Conferència 21 gener 2010: Prevenció del Limfedema postmastectomia. 
A les 18 h a la Casa de la Cultura a l’Aula C. Potser podrà assistir-hi l’Alba. 
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- Reunió noticiari Fòrum Sanitari: 21 gener 2010 
Hia assisteixen l’Alba i la Laia a les 19 h. 
 
- Conferència 23 gener 2010: Posturologia 
Hi assistiran la Laura i la Carme com a representants de la Secció. 
 
- Apropament al Col·legiat a Figueres, 26 de gener 2010 
La Carme hi anirà amb els representants de la Junta de Govern a visitar l’Hospital 

de Figueres i parlarà de la Secció a la Xerrada que s’oferirà a la tarda. 
 
- Reunió amb el Sr. Pau Batlle de Dipsalut, 27 de gener 2010 
   La Marta i l’Àlex hi assistiran. 

 
 

 
7. Precs i preguntes. 

 
- Preguntem a Barcelona com està la gestió de les presentacions oficials al 
Departament d’Educació i al d’Acció Social i Ciutadania, als quals ja s’ha enviat 
les cartes. 
 
- Per problemes amb el correu s’han retardat les entregues del noticiari de Fòrum 
sanitari, però en breu se solucionarà i es rebran tots els exemplars. 
 
- Agrairíem que, des de Barcelona se’ns fessin arribar els contactes dels 
representants de cada Comissió i de les actes que vagin generant per poder 
contactar-los i mantenir-nos al dia en el què fan. 
 
- El col·legiat 6150 ens ha fet arribar el següent correu electrònic referent a una 
proposta per ajudar Haití, i preguntem a la Junta de Govern sobre la 
possibilitat/viabilitat de poder dur-ho a terme: 
 
Bona tarda, 
  
El motiu d'aquest e-Mail és el d'intentar engegar una campanya solidària en benefici dels 
damnificats pel terratrèmol de dimarts passat a Haití. 
La meva idea és la d’instal·lar una petita carpa al centre de Girona (pl. Catalunya per 
exemple) o utilitzar el local de la seu per oferir a la gent tractaments (massatges, 
estiraments, etc.) a un preu raonable amb la finalitat de recollir fons i poder d'aquesta 
manera aportar el nostre granet de sorra a la recuperació del país. 
Quedo a la vostra disposició per qualsevol dubte o col•laboració. 
 
En no haver-hi més precs ni preguntes donem per finalitzada al reunió a les 23:30 
h. 
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8. Lectura i aprovació de l’acta 
 
Es procedeix a la lectura i consegüent aprovació de l’acta. 
 

 
 

9. Propera reunió  
 
La propera reunió se celebrarà el dia 22 de febrer de 2010. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 


