
www.fisioterapeutes.cat/seccions/        girona@fisioterapeutes.cat  
 

 
 
 
 

Acta de la IIª reunió de la secció col·legial de les comarques de 
Girona 

 
Girona, 14 de març 2007 
 
Convocada a les 20.00H a l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí, de Salt. 
 
Hi assisteixen: 
 
Col.2612 Ismael Martí Terradas  
Col.5351Marta Romera Durà  
Col.888 Fèlix Hereza Pagès  
Col.4215 Xavier Sala Garcia  
Maria Oliva Diaz 
Àlex Massaguer Collazo 
 
La reunió s’inicia a les 20.15 hores amb el següent ordre del dia: 
 
1- Reunió 1 de març a la Seu col·legial. S’explica la reunió de l’01/03/2007 
mantinguda a la seu col·legial amb les altres Seccions de Tarragona i Lleida i 
Junta de Govern del Col·legi 
 
2- Components de la Secció. Decidir qui representa cada càrrec: 
 President: Ismael Martí Terradas 
 Vicepresident: Fèlix Hereza Pagès 
 Secretària: Marta Romera Durà 
 Vocals:  Xavi Sala Garcia 
   Maria Oliva Diaz 
   Àlex Massaguer Collazo 
 
3- Presentació de la Secció. Es comenta la necessitat de fer un escrit per a la 
presentació de la secció a la pàgina web. 
 
4- Seu Social de la Secció. Parlar del local que ens serviria de seu de la secció. 
En Xavi Sala té un conegut que podia facilitar-nos algunes dades: 
 - Hem de contactar amb la Sra. Fina Estremera 

- Preguntar pel Fòrum dels professionals de la salut 
 - En principi serà gratuït 

- S’espera que entri en funcionament més o menys pel juny, mentre tant, 
es pacta que les reunions es continuaran fent a l’Escola Universitària de 
Salt. 

 
5- Parlar de la falta de gent a la secció. Opció estudiants de 3er. Mínim  
 
6- Targetes de presentació. Es parlarà amb en David Tribaldos de la 
Secretaria del Col·legi. 
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7- Enquesta de la secció. Repassar enquesta pels col·legiats.  

Estem d’acord amb les preguntes obertes, pensem que seria necessari 
especificar-les més.  
Afegir una pregunta sobre els recursos del Col·legi que es necessitin 
apropar a la província.  
Volem per escrit els serveis que es podrien aproximar a la província. 
(secretaria, assessors, tràmits, cursos...) 

 
8- Dia Mundial de la Fisioteràpia. Es comenta que calen propostes per 
organitzar el dia Mundial de la Fisioteràpia 8 de setembre, ja que la secció se 
n’ha de fer càrrec.  
 
9- Graduació alumnes EUF GARBI. Representació del col·legi al’acte de 
graduació dels alumnes de 3er. 
    9.bis-  Les col·legiacions dels estudiants es realitzaran a Girona la setmana 

posterior a l’acte de graduació. Caldrà doncs que el personal de 
secretaria vingui des de Barcelona. 

 
10- Decret de regulació de les teràpies naturals. S’explica com està la 
situació actual. 
 
Precs i preguntes 
 

- L’Ismael Martí: 
o Aconseguir els papers de la formació de la secció, per poder-los 

firmar. 
o Concretarà la qüestió dels alumnes membres de la secció. 
o Targetes de presentació 

- En Xavi Sala: 
o Accés a biblioteques. 
o Formació a Girona de la comissió teràpia manual ortopèdica. 

- La Marta Romera:  
o Decret 318/2006 de 25 de juliol, del departament de benestar i 

família 
o Catàleg PAO 
o Parlar amb col·legi de metges de Girona pel tema del local. 

- En Fèlix:  
o Llei de dependències 

- La Maria Oliva i l’Àlex Massaguer: 
o Escrit de presentació per la pàgina web. 

- Dia Mundial de la fisioteràpia 
- Foto de grup 
 

No havent més precs ni preguntes es dóna per finalitzada la reunió a les 22.00 
hores. 
 
 
V.P. President       V.P. Secretari 
 
Ismael Martí        Marta Romera 


