
 

 
 
 
 

ACTA REUNIÓ Dimarts 5 de juny de 2007 
 
 
ASSISTEIXEN:  
 
- Marc Vidal Falguera 
- Meritxell Colomer Salomó 
- Mireia Sanglas Noguera 
- Pep Ortiz Jurado 
- Jordi Puig Palomera 
- Cristina Font Jungla 
- Montse Quintana Sampol 
- Eva Cirera Serrallonga. 
 
Com a convidat: Daniel Jiménez Hernández 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
Lectura i acord de l’acta anterior. 
 
Manifestem la intenció de : 
 
1. A través del Gabinet de Comunicació del Col·legi informar a la premsa de 

les comarques de la nova creació de la comissió i dels seus fins envers la 
professió i els ciutadans.   

2. Informar als col·legiats de les comarques de la nova creació de la comissió 
Col·legial de Fisioterapeutes d’Osona i Ripollès. 

3. Crear una llista de temes per futures conferències.  Possibilitat de fer una 
xerrada, seminari o sessió clínica el proper dia 18 d’octubre. 

4. El 8 de setembre, Dia Mundial de la Fisioteràpia, es farà una carpa a Vic 
que durant tot el dissabte repartirà: material de difusió del CFC, fulletons 
informatius de la xerrada del 18 d’octubre, fulletons d’inscripció al CFC i 
llistat de centres de fisioteràpia de les comarques d’Osona i Ripollès perquè 
el públic els coneix-hi. 
Es farà una graella de gent voluntària responsables de l’estant.   
S’informarà a la premsa perquè vingui a l’estant a fer difusió de la delegació 
del CFC. 
Es buscarà una TV per posar a l’estant on es passi un vídeo de difusió de 
la fisioteràpia. 
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ACORDS: 
 

1. La premsa es posarà en contacte amb la Comissió o amb en Marc Vidal. 
2. S’informarà als col·legiats de la creació de la comissió mitjançant una 

carta per escrit i/o digital (per via e-mail).  En un futur es vol informar 
només per e-mail. 
La Mireia Sanglas serà encarregada de fer l’esborrany del 1er comunicat 
als col·legiats.  En al qual constarà la primera xerrada (18 d’octubre i 
actes del 8 de setembre). 

3. La primera conferencia serà: “Títol de grau en fisioteràpia expectatives i 
realitats” el dia 18 d’octubre de 2007 a les 20:30h a la Caixa Manlleu de 
Vic amb el conferenciant Daniel Jiménez Hernández.  D’aquest acte 
s’informarà al Col·legi convenientment. Es faran fulletons informatiu de la 
xerrada i es repartiran a l’estant del 8 de setembre.  També s’informarà 
als col·legiats mitjançant carta o e-mail a partir del mes de setembre.  

4. Daniel Jimènez es compromet a portar el material de difusió del CFC, i el 
llistat de centres de fisioteràpia de la comarca per donar informació a qui 
ho soliciti. 

5. Marc Vidal intentarà aconseguir un suport tecnològic per visionar 
material  audiovisual per la carpa del dia Mundial de la Fisioteràpia. 
 
 
Sense res més en particular es dóna per tancada la sessió a les 23:20h 
 
Marc Vidal       Meritxell Colomer 
Coordinador       Secretària 
 
 
Vic, el 5 de Juny de 2007 
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