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Convocada a les 19.00 h a la seu de Girona. 

Assistents: 
  Col. 5351 Marta Romera Durà 
  Col. 0763 Alba Resplandis Segòvia 
  Col. 4976 Maria del Carme Casellas Miret 
  Col. 4215 Xavier Sala García 
 Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera 

Col. 7685 David Sanchez Martínez 
  

 
La reunió s’inicia a les 19’15 hores amb el següent ordre del dia: 

Ordre del Dia 
 

1. Formació. Conferències i cursos 2011. 
2. Fòrum Sanitari. 

3. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques. 
4. Reunió anual. 
5. Catàleg de formació DipSalut. 
6. Jornada intracol·legial. 18/12/ 2010. 
7. TV Girona. 
8. Servei d’assessories. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Següent reunió. 
 

 

1. Formació 
 
El passat 3 de novembre a les 20.00 h es va celebrar la conferència: “Síndrome 
del dolor miofascial: definició i opcions terapèutiques” de Marc Lari i Xevi Sala. 
Va haver-hi una vintena de col·legiats assistents. Va ser molt positiva per a 
tots.  

 
 

2. Noticiari Fòrum Sanitari 
Es decideix reunir-se el dimarts dia 30 a les 19.00 h a la seu del COMG per 
decidir temes i començar a preparar edició de la Revista Fòrum del mes de 
desembre. 

 
3. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques 

La Laura i en Gabriel van anar a una reunió amb el Col·legi de Psicòlegs amb el 
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fisioterapeuta com a integrador de malalties psicològiques en la gent gran. S’ha 
de fer el guió d’un vídeo sobre un pacient sociòpata i el tractament pertinent. Se 
celebraran el 14 de desembre d’enguany. 
 

 
4. Reunió anual 

Es realitza PPT per a la presentació de la reunió anual. 

 
5. Catàleg formació DipSalut 

Ens vam reunir a les oficines del DipSalut els representants dels col·legis del 
Fòrum Sanitari i la Sra. Gemma Brunet, tècnic de polítiques de salut del Dipsalut. 
Ens va ensenyar el disseny del tríptic que es divulgarà per publicitar la formació i 
vam comentar-li les modificacions que pensàvem que eren necessàries. Ens va 
llegir el conveni que marcarà els paràmetres del catàleg de formació i vam 
aportar-hi les possibles esmenes. Properament ens enviarà el tríptic definitiu i el 
conveni per signar-lo.  

 
6. Jornada col·legial 18/12/ 2010 

     Ha estat posposada a raó de l’anulació de la darrera ponència. Es trasllada a     
l’any 2011. 

 
7. TV Girona 
Prevenció i millora de les complicacions respiratòries mitjançant la 
Fisioteràpia. Hi assisteixen el Sr. Enric Boyer amb la Marta Romera el proper 9 
de desembre a les 17.00 h. 

 
8. Servei assessories 

      Aquest mes hi ha hagut una consulta amb l’assessor. 
 

9. Precs i preguntes 
      No hi ha precs ni preguntes. 

 
10. Lectura i aprovació de l’acta 
 Un cop acabada la reunió a les 21.00 h es procedeix a la lectura i aprovació 
de l’acta. 
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11. Següent reunió 
La propera reunió queda acordada per al dimecres 22 de desembre a les 19.00 
h a la seu de Girona. 

 
 
 
 
VP Coordinador/a     VP Cocoordinador/a 
Alba Resplandis     Mª del Carme Casellas 


