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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. Dimissió Àlex Massaguer. 
2. Reunió Dipsalut 27/01. 
3. Entrevista Punt Diari, Alba. 
4. Apropament del Col·legi de Fisioterapeutes al col·legiat a la ciutat 

de Figueres, acompanyats per la Carme. 
5. Conferències: 

- Sofrologia, Sr. Joan Prat de los Mozos (Posar data i enviar a BCN). 
- Parkinson, per Sra. Eva Arcalís. 

6. Cronograma secció. 
7. TV Girona. 
8. Tema Noticiari Fòrum Sanitari. 
9. Formació:  

- Embenats  neuromusculars 27 i 28 de febrer. 
- ATM 13 i 14 de març. 
- Incontinència 8,14 i 15 de maig (NO juny!). 

10. Proposar Jornada col·legial biennal fer-la per al 2011. 
11. Jornada amb Col·legi de Psicòlegs. 
12. Reunió presidents Fòrum Sanitari 9 de Febrer 
13. Precs i preguntes. 
14. Lectura i aprovació de l’acta. 
15. Següent reunió. 

 
1. Dimissió Àlex Massaguer 

S’accepta dimissió del company de Secció Àlex Massaguer per motius personals. 
Es delega a la Carme. 

 
2.  Reunió Dipsalut 27/01 

 
Es van reunir el Sr. Lluís Barnés, director del COMG, i la Marta Romera amb el Sr. 
Pau Batlle del Dipsalut per definir els terminis de presentació dels temaris dels 
cursos que han acceptat. 
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Es va comentar que ells contractarien uns dissenyadors i que, per tant, nosaltres 
només havíem d’entregar un text continu, amb les anotacions sobre les imatges 
que creguéssim oportunes i necessàries. 
L’objectiu de Dipsalut és que sobre el mes d’abril o maig puguin començar a 
sortir les ofertes de formació als ajuntaments. 
Ens facilitaran el document de cessió de drets d’autor que normalment utilitzen. 
 

 
    3. Entrevista Punt Diari, Alba 
Ens posarem en contacte amb el Departament de Comunicació del Col·legi per 
tal que ens assessorin i/o facin les accions pertinents amb el Punt Diari, atès que 
l’entrevista que van fer a l’Alba no s’adiu a les respostes veritables. (ANNEX 1 
Entrevista amb les correccions que creiem adequades) 

 
    4. Apropament del Col·legi de Fisioterapeutes al col·legiat a la ciutat de 
Figueres, acompanyats per la Carme 
El passat dimarts 26 de gener, Figueres va tenir l’orgull de poder acollir el nostre 

degà, Sr. Francesc Escarmís, en la campanya col·legial “El Col·legi en moviment”, 

una iniciativa que té per objectiu apropar el Col·legi als col·legiats d’arreu de 
Catalunya. L'Hospital de Figueres, FisioGestión de Roses, el Centre Sociosanitari 
Bernat Jaume, el Centre de Recuperació Alt Empordà del Sr. Joan Prat de los 
Mozos i el Centre de Fisioteràpia David Cape, que es va quedar gratament sorprès 
de la visita del degà al seu centre.
Totes les reunions van ser molt positives per a poder arribar molt més al 
col·legiat. 
Al vespre hi va haver una conferència al Museu del Joguet de Figueres a la qual hi 
van assistir 8 col·legiats. Va ser molt profitós per donar a conèixer la Secció de 
Girona i per l'apropament de la Junta del Col·legi a tots, tothom ho va agrair 
molt! 
S'ha de dir que, dels assistents a la conferència, n'hi havia 5 de l'Hospital, el Sr. 
Joan Prat, una fisioterapeuta de Cabanes i un altre fisioterapeuta amb consulta 
privada de Figueres.
Van proposar de fer conferències mensuals i que fossin de la mateixa categoria 
que a Barcelona o amb els mateixos ponents, encara que se'ls va proposar que 
s'atrevissin a donar, com a experts en alguna disciplina de Fisioteràpia, alguna 
conferència ells mateixos per fer créixer el Col·legi i la Secció des de dins, 
potenciant l'experiència dels professionals de Girona.
El Sr. Joan Prat de los Mozos es va oferir per donar una conferència sobre 
Sofrologia, tema que domina àmpliament. Demanava que fos en dissabte a la 
tarda, a ser possible. Es plantejarà rn la següent reunió de la Secció.
Es va parlar també de la necessitat o no del Títol de Grau per a tots els diplomats 
en Fisioteràpia. 
Va ser un dia molt agradable compartit amb el nostre degà, amb en Manel 
Domingo i amb en Gabriel Liesa. 
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     5. Conferències 
Posturologia:  
La conferència a càrrec del Sr. Pere Pallejà Garcia s’inicia a les 10.10 h amb la 
presentació dels membres de la Secció de Girona, Laura Xargay i Ma del Carme 
Casellas. Presenten la nova seu i intenten motivar els col·legiats a la participació 
en les diferents activitats del Col·legi. 
El Sr. Pere Pallejà inicia la conferència fent una introducció a la Posturologia de 
manera extensa. 
Tot seguit va presentar tres ponències de diferents professionals relacionats amb 
la Posturologia des de diferents àmbits com l’odontologia, optometria, 
podologia… 
La primera feia referència a la relació de l’oclusió dental amb les diferents 
cadenes nusculars (faringe-vertebral, lingual, mastegadores…). Destaca la relació 
de les cadenes musculars amb les diferents peces dentals i les conseqüències que 
poden portar els diferents trastorns bucodentals a la postura. 
La segona parlava dels aspectes visuals en relació a l’aprenentatge i la integració 
infantil des de la visió d’un optometrista amb el suport d’un vídeo per exposar un 
parell de casos pràctics. 
I per acabar, la tercera, seguint la dinàmica de les dues ponències anteriors, però 
fent referència a la figura del podòleg-posturòleg. 
 
Sofrologia Sr. Joan Prat de los Mozos (posar data i enviar a BCN): 17 d’abril, 
s’enviarà correu electrònic a Sr. Prat per a demanar-li l’hora que li convingui i 
durada de la conferència. 
Parkinson per Sra. Eva Arcalís: L’hauríem de programar per al 22 de maig. 
S’intentarà recontactar-hi. 

 
6. Cronograma secció 

En Xevi generarà un Calendari a través d’Internet per tal d’organitzar l’agenda de 
la Secció. 

 
    7. TV Girona 
Ens posarem en contacte amb la realitzadora del programa “Salut” perquè ens 
puguin donar temari previst per a organitzar entrevistes. 

 
   8. Tema Noticiari Fòrum Sanitari 
Es proposarà al Sr. Ismael Martí per al tema del proper Noticiari del Fòrum que és 
les ‘Nissagues familiars de fisioterapeutes’. 

 
  9. Formació 

 
- Embenats  neuromusculars 27 i 28 de febrer. 
- ATM 13 i 14 de març. 
- Incontinència 8,14 i 15 de maig. 
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10. Proposta Jornada col·legial biennal  
Des del Col·legi se’ns informa que anem amb retard i que potser seria millor que 
deixéssim la Jornada per al 2011. A partir de juny es començarà a organitzar. 
 

 
11. Jornada amb Col·legi de Psicòlegs 
S’intentarà dur a terme aquest 2010 atès que la Jornada col·legial l’hem 
posposada per al 2011. 

 
12. Reunió presidents Fòrum Sanitari 9 de Febrer 
Ens varem reunir a la Seu del COMG, per tractar l’únic punt de l’ordre del dia dels 
estatuts per a la creació d’una associació, que s’anomenaria: FORUM Associació 
de Col·legis Sanitaris, si ningú no s’hi oposa.  
Aquesta associació, serviria  d’entitat jurídica pròpia per al projecte polític Fòrum 
Sanitari i el plantejament és que sigui prou amplia per englobar projectes 
comuns, entre els diferents Col·legis que la formarien. 
Es va rellegir el document i s’hi van fer algunes esmenes i algunes concrecions. 
En breu es facilitarà el nou document. 
Es va comentar que la Junta Directiva seria formada per un membre de cada 
Col·legi i que els càrrecs serien rotatius cada any. 
Quan s’hagi facilitat el nou document, disposarem de temps per valorar-ho i fer 
les aportacions necessàries.  
Quan s’arribi a l’acord de tots els Col·legis amb el document, es procedirà a la 
presentació en el registre d’associacions, per a poder formalitzar-la. 
 

 
13. Precs i preguntes 
- Enviar a Barcelona la disponibilitat dels membres de la secció per a les 

presentacions oficials. 
- Relacions amb les comissions. Redistribució comissions: Alba-Intrusisme, Xevi-

Ext.Superior i Carme-Veterinària. 
 

 
14. Lectura i aprovació de l’acta 
Un cop acabada la reunió es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta. 

 
 

15. Següent reunió 
S’acorda la propera reunió per al dilluns 22 de març de 2010 a les 21.00 h. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      M. del Carme Casellas 


