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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. 4976 Maria del Carme Casellas Miret 
Vocals:  Col. 4215 Xavier Sala García  
  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 les formacions: 
- Curs d’embenats 
- Curs d’ATM 

2. Reunió Dipsalut 15 de març. 
3. Firma de l’acord de col·laboració entre el CFC i l’empresa 

Agroquímics Salvi SL. 
4. Reunió amb la Sra. Imma Cucurell de l’empresa M Sanitari. 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010. 
6. Correus electrònics de col·legiats: 

– Jornada conjunta amb psicòlegs 
– Estudiant de Fisioteràpia 

7. Jornades col·legials. 
8. Comunicació. 
9. Reunió trimestral de les Seccions a Barcelona. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 

 
 

1. Valoració de les formacions 
- Curs d’embenats  
En general, tothom va quedar content amb les instal·lacions, el material i el 
professor. L’única cosa va ser la qüestió dels horaris, que no es va respectar 
gaire per part del professor havent-hi alumnes de fora.  
- Curs d’ATM  
Sobre el curs, el contingut va estar bé, tot i que es troba a faltar quelcom de 
tractament muscular. El docent va estar bé i els continguts van ser adequats. 
La gent va valorar l'horari com a massa intensiu, sobretot per l’ocupació de la 
tarda del diumenge que es feia massa feixuga. En general la gent estava 
contenta amb el lloc. 
Va haver-hi un canvi de docents que algú va criticar (havia de venir un metge 
que no va venir). 
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2.  Reunió Dipsalut 15 de març 

Ens vam reunir tots els representants dels col·legis que participen en el grup de 
treball del Dipsalut: metges, infermeres, veterinaris i fisioterapeutes, per repassar 
com estaven els temaris que s’han d’entregar al Dipsalut. 
Falta acabar un dels 4 encàrrecs, però la resta ja s’entregaran perquè els 
dissenyadors del Dipsalut els maquetin, i l’últim en unes 2 setmanes ja estarà 
llest per poder-los-hi enviar. 
En aquesta reunió se’ns va facilitar el document de cessió de drets d’autors. Ja 

s’ha entregat a l’assessor jurídic del nostre Col·legi perquè en faci la valoració 
corresponent. 

 
3. Firma de l’acord de col·laboració entre el CFC i l’empresa Agroquímics 

Salvi SL. 

El Sr. Xevi Salvi, va demanar-nos la firma d'un acord de col·laboració entre el CFC 
i la seva empresa per poder comptar amb la creació d'una borsa de treball des del 

Col·legi, en la qual hi hagués fisioterapeutes amb disponibilitat per a treballar 
fent les dinamitzacions dels camins saludables que ells senyalitzarien en el cas 
de guanyar el concurs públic que Dipsalut havia obert.  

El document s'ha enviat a Barcelona i a l'assessor Jurídic, i després d'unes petites 
modificacions, s'ha signat. 

 
    4. Reunió amb Sra. Imma Cucurell 
Després que la Sra. Imma Cucurell es posés en contacte a través del correu 
electrònic, es va dur a terme la reunió on va presentar els diferents productes que 
la seva empresa pot oferir per als fisioterapeutes. 
Aquests productes van des de material fungible del dia a dia del fisioterapeuta, a 
productes de desinfecció o ambientadors per als locals. 
La Sra. Imma va dir que ens enviaria pel correu electrònic els catàlegs amb els 
productes en qüestió. 
Vaig comentar-li que derivaria tota la informació a la seu de Barcelona perquè ells 
s'hi poguessin posar en contacte i d'aquesta manera concretar les ofertes que es 

podrien oferir als col·legiats. 
 

 
    5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Enguany se celebrarà a la plaça Miquel Santaló (on es troba l’Hotel Carlemany) de 
Girona el dia 4 de setembre. S’elaborarà el joc del Trivial amb una ruleta gegant 
per tal d’animar a la participació activa del públic. Es repetiran les diferents 
activitats que es van realitzar l’any passat a Figueres, havent de tornar a demanar 
el mateix material i permisos a l’Ajuntament de Girona. 
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     6. Correus electrònics de col·legiats 
- Un estudiant de Fisioteràpia que està preparant la seva tesina ens demana 
informació sobre els tràmits i els permisos per a la creació d’un nou centre de 
Fisioteràpia. En Xevi s’encarregarà de remetre-li tota la informació via correu 
electrònic. 
- El col·legiat núm. 972 es posa en contacte amb nosaltres per a oferir-nos la 
seva col·laboració per presentar una ponència a la Jornada de Dolor Crònic. Quan 
es defineixi el programa de la Jornada se li enviarà resposta en funció del criteri 
organitzatiu. 

 
7. Jornades col·legials 

S’han passat un parell de contactes de psicòlegs per a la Jornada de Dolor Crònic 
i s’està pendent de la data de reunió. 

 
    8. Comunicació 
S’han concretat els temes de sortida del nou número de la revista del Fòrum 
Sanitari. Redactat el breu del Noticiari Fòrum i a l’espera de resposta de l’Ismael 
per a la saga familiar de fisioterapeutes. Entrevista al Sr. Orlando per part d’en 
Xevi per la contraportada amb fotografia. 
TV Girona no reuneix una temàtica programada i ens proposen d’aportar 
nosaltres temes que siguin del nostre interès. 

 
   9. Reunió trimestral de les Seccions a Barcelona 
Hem repassat l’ordre del dia de la reunió trimestral del proper 24 de març a la 
qual hi assistirà l’Alba. 

 
  10. Precs i preguntes 
En no haver-hi més precs ni preguntes, es dóna per finalitzada la reunió a les 
23:40h. 

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

 
12. Següent reunió 
S’acorda la propera reunió per al dilluns 26 d’abril a les 21h. 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      M. del Carme Casellas 


