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

 
 

 
 

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

 
 
 
Girona, 25 d’abril 2007 
 
Convocada a les 20:00H a l’EU de Fisioteràpia Garbí, de Salt. 
 
Hi assisteixen: 
 
Col.2612 Ismael Martí Terradas 
Col.5351 Marta Romera Durà 
Col.888 Fèlix Hereza Pagès 
Col.4215 Xavi Sala Garcia 
Maria Oliva Diaz 
Àlex Massaguer Collazo 
 
 
La reunió s’inicia a les 20:00 hores amb el següent ordre del dia: 
 

1- Papers de formació de la secció. Encara no ens han arribat 
2- Lectura i aprovació de l’escrit de presentació de la secció a la web.  
3- Comentar com està el tema dels alumnes a la secció. 
4- Comentar el contacte amb el col·legi de metges de Girona.   

a. El proper dijous 17 maig a les 18h, tenim una reunió amb els 
membres del Ccl·legi de Metges de Girona, en la que ens 
informaran de la proposta col·lectiva del fòrum sanitari.  

5- Comentar com està el tema de les targetes de presentació.  
a. Cal recordar-ho al col·legi. 

6- Comentar les consultes fetes pel correu electrònic. 
a. Ricard Corgos: Xerrada d’osteoporosi.  

i. Solucionat des del col·legi. 
b. Noelia Reina de Blas: Dubte sobre algun curs. 

i. La secretària de la secció de Girona respondrà el correu. 
7- Presentació de la proposta d’una conferència gratuïta d’electroteràpia, 

dia 16 de maig de les 18h a les 20h, a la l’EU de Fisioteràpia Garbí de 
Salt. Els temes a tractar: 

a. Electroteràpia en el dolor crònic. 
b. Electroteràpia en la rehabilitació del múscul lesionat. 
c. Electroteràpia en els trastorns crònics. 

8- Comentar com està el tema d’accés a les biblioteques. Segueix en 
recerca. 

9- Comentar com està el tema de formació de la comissió de teràpia 
manual ortopèdica.  

a. De moment esta parada. 
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10- Decret 318/2006 de 25 de juliol, del departament de benestar i 
família  

a. Demanem a la Junta de Govern del Col·legi que faci una revisió 
de les “ràtios” que hi ha en aquest. 

11- Catàleg PAO.  
a. El tema de la revisió del catàleg està parat des de l’Estat, cal 

esperar a que treguin una resolució. 
12- Llei de dependència.  

a. S’està esperant una resposta des de l’Estat, de quins 
professionals formaran part del grup avaluador dels pacients. 

13- Dia mundial de la fisioteràpia 
a. S’està fent un document adjunt amb propostes, que un cop 

formalitzades, es posaran en coneixement. 
b. Demanar al Col·legi el pressupost del que podem disposar. 
c. Fer una consulta a la resta de seccions per posar en comú les 

propostes. 
d. El lloc de col·locació de la carpa, hem pensat que podia ser el 

centre comercial “Espai gironès” a Salt. 
 

Precs i preguntes 
 
- Xevi Sala:  

o Redactat d’argumentació sobre les teràpies naturals per 
passar-la al diari 

o Exposar com està el tema d’accés a les biblioteques 
- Ismael Martí: 

o Demanar al Col·legi els papers de constitució de la secció. 
o Demanar les targetes de presentació.  

- Marta:Romera:  
o Demanar al Col·legi que a més de penjar la carta de 

presentació a la web, l’enviïn al llistat de distribució de Girona. 
o Demanar al Col·legi la propaganda i la difusió de la informació 

de la conferència d’electroteràpia. 
o Enviar un correu a la resta de les seccions per posar en comú 

les propostes de dia Mundial de la Fisioteràpia. 
o Demanar al Col·legi quin és el pressupost del que podem 

disposar per les activitats del dia Mundial de la Fisioteràpia. 
 

No havent més precs ni preguntes es dóna per finalitzada la reunió a les 
22:00 hores. 
 
 
V.P. President       V.P. Secretaria 
 
Ismael Martí        Marta Romera 
 
 


