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Convocada a les 20.00 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 21.30 h amb el següent ordre del dia: 

Ordre del Dia 

 
1. Formació.  
2. DipSalut. 
3. Noticiari de Fòrum Sanitari. 
4. Mesa electoral. 
5. Acte Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya. 
6. El Col·legi en moviment: La Garrotxa i Pla de l’Estany 
7. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques. 
8. DMF 2011. 
9. Dimissió de la Marta Romera. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 
 

 

1.1.1.1. Formació. Formació. Formació. Formació.     

- El Curs bàsic d’embenats neuromusculars del 14-15 de maig va ser molt 

profitós i ben valorat. El docent era agradable i amè. Els col�legiats es mostren 

satisfets en les seves valoracions tot i que sol�licitem que es doni un número de 

telèfon per tal que els alumnes tinguin algú a qui recórrer quan surti alguna 

problemàtica. 

- El Curs de punts gallet dels dies 20, 21, 27 i 28 de maig va ser molt positiu per 

als alumnes tot i que es creu que, de cara a una altra vegada, es podria fer en tres 

dissabtes en comptes de fer-ho en dos caps de setmana. 

 
2. DipSalut 

Ja s’estan fent xerrades amb fisioterapeutes contractats. 

 

3.3.3.3. Noticiari de Fòrum SanitariNoticiari de Fòrum SanitariNoticiari de Fòrum SanitariNoticiari de Fòrum Sanitari    

S’ha tancat la revista de juny i es plantegen ja les d’agost, octubre i desembre. El 
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tema per al proper número és “La reorganització a partir de la crisi”. Per al mes 

de desembre ens toca l’entrevista i es pot fer una entrevista al nou degà. 

L’octubre serà “Teràpia assistida amb animals” i al desembre “La carta als reis”. 

 

4.4.4.4. Mesa electoralMesa electoralMesa electoralMesa electoral    

El passat dijous 12 de maig es van celebrar eleccions per escollir nou degà del 

Col�legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Només es van recollir 9 vots. 

 
5. Acte Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya 

Es va presentar a Girona l’Associació de Centres de Fisioteràpia amb el Sr. Escolà. 

Van assistir-hi una quinzena de col�legiats interessats. 

 
6. El Col·legi en moviment: La Garrotxa i Pla de l’Estany 

S’ha canviat la data al dia 1 i hi assistirà l’Alba aquest proper dimecres. 

 
7. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques 

El passat divendres 20 de maig es van dur a terme amb uns 300 assistents i la 

xerrada de la fisioterapeuta Montse Palom va ser molt amena. 

 

8.8.8.8. DMF 2011DMF 2011DMF 2011DMF 2011    
Ja s’ha sol·licitat el permís per a la ubicació de l’envelat a l’Ajuntament 
d’Arbúcies. 

 

9.9.9.9. Dimissió de la Marta RomeraDimissió de la Marta RomeraDimissió de la Marta RomeraDimissió de la Marta Romera    
La nostra companya de la Secció de Girona ha dimitit de la seva tasca com a vocal 
per motius personals. 

 

10.10.10.10. Precs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntesPrecs i preguntes    
Hem observat l’actualització de la fotografia de la Secció de Girona tot i així 
manca l’actualització de la formació. 
Es consulta la disponibilitat del Comitè Científic com a assessor per als col·legiats 
que desitgin fer un estudi científic o treball de recerca per afavorir nous estudis. 

 

11111111. . . . Lectura i aprovacióLectura i aprovacióLectura i aprovacióLectura i aprovació de l’acta de l’acta de l’acta de l’acta    
Un cop acabada la reunió a les 22.30 h es procedeix a la lectura i aprovació de 
l’acta. 
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12121212....    Següent reunióSegüent reunióSegüent reunióSegüent reunió    
La propera reunió queda acordada per al 21 de juny a les 20.00 h a la seu de 
Girona. 

 

 

VP Coordinador/a      VP Cocoordinador/a 

Alba Resplandis      Mª del Carme Casellas 

 

Documentació AdjuntaDocumentació AdjuntaDocumentació AdjuntaDocumentació Adjunta    

- Fulls de dietes de: Alba Resplandis, David Sanchez, Laura Xargay, Marta 

Romera, Xevi Sala i Carme Casellas. 

- Informes de representació: Revista Fòrum. 

 


