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Acta de la Iª reunió de la secció col·legial de les comarques de 

Girona 
 
 
A dia  13 de Novembre del 2006 ens varem reunir a les 21h a l’EU de 
Fisioteràpia de Salt Garbí: 
 
Hi assisteixen: 
 
Col. 5351 Marta Romera Durà  
Col. 888 Felix Herez Pages.  
Col. 4215 Xavier Sala Garcia.  
Col 2612 Ismael Martí Terradas.  
 
Un cop reunits, vem fer l’acta de constitució de la Delegació de les 
Comarques de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 
 
A la reunió anterior del 4 de novembre del 2006 a l’auditori de la Fundació 
de la Caixa de la Ciutat de Girona on varem ser convocats pel Degà, Sr 
Daniel Jiménez Hernàndez i varem acordar que els col·legiats citats 
anteriorment quedarien el dia 13 de Novembre per constituir la Secció 
Col·legial de les Comarques de Girona. 
 
Al final la Secció Col·legial s’ha conformat de la següent manera de forma 
temporal: 
 
President. 
Ismael Martí Terradas. Col. 2616. (Es presenta temporalment fins a final 
del curs Juliol – Agost del 2006 amb la finalitat de donar un cop de mà als 
vocals i deixar-los temps per conèixer-se i per a poder assimilar els 
càrrecs drets i deures i funcions dels membres vocals i tot seguit escollir 
un president definitiu). 
 
Vocals. 
Marta Romera Durà Col. 5351 
Felix Herez Pages. Col. 888. 
Xavier Sala Garcia. Col. 4215. 
 
Dins de la mateixa reunió del dia 13 de Novembre es proposen certes 
temàtiques: 
 

- Poder tenir assessoria Laboral i Fiscal un cop al mes a Girona 
capital, prèvia petició telefònica  per que no hagi de baixar 
expressament si no hi ha cap petició. 
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- Poder compulsar papers a Girona a traves del Col·legi de 
Fisioterapeutes. 

- Accés a Biblioteca Digital pels col·legiats i convenis amb les 
Biblioteques Universitàries de Catalunya i de les Acadèmia de les 
Ciències Médiques. 

- Control de ràtios dels centres adscrits (avisar l’ICASS si no es 
compleix la normativa). 

- Començar a mostrar conferències virtuals a Girona alhora que es fan 
a Barcelona. 

- Revisar els convenis amb les Mútues Laborals i assegurances i fer-
los arribar als centres concertats. 

- Saber de quins cursos podríem disposar per part del Col·legi de 
Fisioterapeutes per oferir a Girona. 

- Des de Girona començar a pensar en activitats pel dia Mundial de la 
Fisioteràpia i la localització més efectiva. 

- Crear si no existeix la comissió de Teràpies Manuals.  En Xavier Sala 
Garcia podria ser membre actiu de dita Comissió, ja que posseeix 
contactes interessats en formar la comissió. 

 
Encara no hem posat data a la pròxima reunió de la Delegació de 
Girona, a l’espera d’una resposta de les propostes que tenim, el que 
farem és quedar un cop veiem el que podem fer i així començar amb 
una feina ja de profit, tot això qualsevol proposta per part del Col de 
fisioterapeutes, o per part de la Junta de Govern, o del Degà serà ben 
rebuda per part nostra. 
 
Atentament, 
 
 
Ismael Martí Terradas. 
Col 2612. 
Vocal de la Junta de Govern. 
President temporal de la Secció Col·legial de Girona. 


