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Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Marc Vidal  

 
Membres:  Col. Cristina Font Jutglà  Col. Jordi Puig Palomera 
  Col. Eva Cirera Serrallonga Col.Meritxell Colomer 

Salomó 
  Col. Anna Escribà Salvans  Col.  
  Col. Marc Vidal Falguera  Col.  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 21:00h a Vic amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Resum de la reunió de comissions de Fisioteràpia que va tenir lloc el passat 

19 de febrer a BCN. 
3. Xerrada sobre les experiències personals i professionals d’en Martí Tàpies, 

fisioterapeuta de “Fisios Mundi” a l’Índia. 
4. Baixa voluntària. 
5. La xerrada sobre “Esport d’elit”. 
6. El “Matinal de Propiocepció” amb Laia Monné. 
7. Següent reunió de la Secció. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
  Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior amb la modificació del 4t. punt.  
Queda per concretar la xerrada amb la Montse Tor perquè no s’ha pogut localitzar. 

 
 

2. Resum de la reunió de comissions de Fisioteràpia que va tenir lloc el passat 19 
de febrer a BCN 
 
- Es fa un resum verbal del que es va parlar a la reunió de comissions. 
- Es comenta que s’ha modificat el Reglament de les comissions col·legials. 
- La Comissió de pediatria  presenta els objectius a curt termini. 
- Es parla del que es va comentar sobre el Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
- Es comenta la dificultat de proposar en dos mesos d’antelació les activitats de les 
conferències. 
- Queda pendent de rebre l’acta oficial del Col·legi d’aquesta reunió. 
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3. Xerrada sobre les experiència personals i professionals d’en Martí Tàpies, 
fisioterapeuta de “Fisios Mundi” a l’Índia 
 
Pendent de confirmació les dates de la xerrada sobre les experiències personals i 
professionals d’en Martí Tàpies, fisioterapeuta de “Fisios Mundi” a l’Índia. 
 

 
 

4. Baixa voluntària 
 

La Mireia Sanglàs Noguera es dóna de baixa voluntària com a vocal de la Comissió de 
fisioterapeutes d’Osona i el Ripollès. 

 
 
 

4. La xerrada sobre “Esport d’elit” 
 

Està previst que el proper 3 d’abril tingui lloc la xerrada sobre “Esport d’elit” en la qual 
en Marc Capdevila explicarà les seves experiències professionals en l’esport.    

 
 
 

5. Programació de la matinal de propiocepció 
 

   Pendent de programar el “Matinal de Propiocepció” amb Laia Monné. Manca fer el 
pressupost d’aquest acte. 

 
 
 

6. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 22:10 h. i es convoca la següent per a l’1 d’abril de 2008 a les 
20:20 h. a l’Alberg Canonge Cullell de Vic. 
 

 
V.P. Membres 


