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Convocada a les 19.00 h. a la seu col·legial  del c/ Segle XX, 78 de Barcelona. 
 

Assistents: 
  
Coordinador:  Col. Gina Mateu 
Membres:  Col. Vinyet Casolivé  Col. Núria López 
  Col. Ricard Castro  Col. Inma Castillo 
  Col. Mariona Norai  Col. Mercè Sangenís 
  Col. Enric Boyer  
Convidat/s:   
   

 
La reunió s’inicia a les 19.00 h. amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Nou reglament del Col·legi per a les comissions. 
3. Destitució de Gina Mateu. 
4. Creació d’una associació a nivell estatal de Fisioteràpia Respiratòria. 
5. DMF. 
6. Següent reunió de la Comissió. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
  Es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 
 

2. Nou reglament del Col·legi per a les comissions 
 
  Nou reglament del Col·legi per a les comissions (us adjunto el document) 
 

 
3. Dimissió de Gina Mateu 
   
   Després de manifestar clarament que ja no puc assumir la funció de coordinadora i 
que convé un canvi d’aires i treballar per nous objectius, vam centrar el tema en qui 
faria la nova tasca.  
Per unanimitat es va decidir  proposar-li a la Imma i, en cas que accepti, que sigui 
ella qui busqui més membres amb qui tingui afinitat i facilitat per reunir-se per 
treballar conjuntament. 
  En referència als nous membres, dir que en Dani i en Gerard tenen molt clar de 
muntar una associació a nivell d’Espanya de Fisioteràpia Respiratòria. En tot cas 
necessiten l’ajuda i el suport del Col·legi, més que contribuir en el treball de la 
Comissió. 
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  Es van suggerir vàries persones: Anna Balany, Enric...(Sant Joan de Déu), gent del 
postgrau (vaig dir-li a l’Anna Ferran Roig i estaria encantada de formar-ne part i 
treballar-hi. Personalment crec que seria un bon fitxatge). 
  En cas de no trobar gent vi el boca-boca, s’hauria d’organitzar una jornada de 
treball de cara a l’octubre i captar gent. 
 També s’hauria de fer una borsa de treball per a qui pugui estar-hi interessat. 
 

 
4. Creació d’una associació a nivell estatal de Fisioteràpia Respiratòria 
    
  En Dani i en Gerard tenen molt clar de muntar una associació a nivell d’Espanya de 
Fisioteràpia Respiratòria. En tot cas necessiten l’ajuda i el suport del Col·legi, més que 
contribuir en el treball de la Comissió. 
 

 
 

5.- DMF 
   
   El tema de la carpa, es va dir de fer alguna cosa diferent, tant per no repetir el 
mateix (encara que és bastant adient) com per variar les persones que han fet els 
tallers. 
 

 
 
 

5. Següent reunió de la Secció 
 
Es finalitza la reunió a les 2100 h.  

 
V.P.Membres 


