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

 
 
 
Girona, 14 de maig 2007 
 
Convocada a les 20:00H casa la Marta, Sant Gregori. 
 
Hi assisteixen: 
 
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  hores 20:30H amb el següent ordre del dia: 
 

1- Nou membre: Presentació de la nova membre de la secció, com a 
vocal: 

a. Col. 763 Alba Resplandis Segovia.  
2- Conferència electroteràpia: Comentar com està el tema de la 

conferència gratuïta d’electroteràpia. 
a. Hem rebut un correu electrònic de confirmació directament a 

l’adreça de la secció. 
b. La llista d’assistents ens l’enviaran dimarts 15 de maig. 
c. En Xevi Marcet, de l’empresa Enraf Nonius té confirmacions 

d’assistència, a través de la informació que ells han enviat. 
d. Ens comprometem a assistir-hi com a representants del col·legi: 

en Fèlix, la Marta, i l’Àlex. 
3- Diari Girona: Hem comentat que el departament de comunicació del 

col·legi ha escrit un article pel diari de Girona. 
4- Web de la Secció: S’ha consultat la pàgina web de la secció i s’ha 

comentat que no ens agrada el format de la carta de presentació que hi 
ha. Pensem que no és gens atractiva a la vista, i que per tant, creiem 
que a la gent no la motivarà llegir-la, per més interessant que sigui el 
que hi diu. A més a més, l’ordre de les fotos que vam enviar era fet 
expressament, ja que volíem donar més importància a la dels 
col·legiats que a la dels membres de la secció, perquè d’entrada els 
volem transmetre que per nosaltres el principal objectiu són ells i que 
em de treballar junts per aconseguir que tot funcioni i el benefici sigui 
major. Entenem que hi ha una estètica general de la web, però ni tan 
sols queden remarcats els punts dels objectius, ja que no hi ha ni un 
espai d’inici diferent al d’un paràgraf normal.  
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5- Accès Biblioteques: Comentar com està el tema d’accés a les 

biblioteques.  
a. El contacte amb la UdG, ha estat a través de la Sra. Isabel Rojas, 

que ens ha informat del contracte anual. (Documents adjuntats: 
Un conveni entre la UDG i un col·legi professional i uns fulls 
informatius del servei)  

b. Demanem a la Junta de Govern del Col·legi la revisió de la 
proposta, que podria ser extensible a tots els col·legiats de 
Catalunya. 

6- Teràpies Naturals: Redactat d’argumentació sobre les teràpies 
naturals per passar-la al diari 

a. S’està redactant un escrit d’opinió sobre el decret de les teràpies 
naturals que per la pròxima reunió s’acabarà de perfilar, amb la 
intenció d’enviar-lo als diaris gironins com a carta d’opinió.  

7- Borsa de treball d’ensenyament: 
a. Des de la secció estaríem interessats que se’ns informés de com 

està el tema de la convocatòria de la borsa de treball 
d’ensenyament del PAS, ja que entre el col·lectiu de 
fisioterapeutes que hi treballen ha un malestar general. 

8- Dia mundial de la fisioteràpia: 
a. S’han anat perfilant diferents propostes. 
b. S’ha llegit el correu electrònic que ens va arribar des del col·legi, 

on hi havia el pressupost del que disposem. 
c. S’ha llegit el correu electrònic que ens ha arribat des de la secció 

de Lleida i hem coincidit en alguna proposta i discrepem d’alguna 
altra. Mantindrem el contacte amb ells. 

9- Llei de Dependència. 
a. Demanem al col·legi si ens pot informar de com estar el tema de 

la llei de dependència, ja que es comenta que a Barcelona ja 
s’estan formant els grups avaluadors i que la gent ha presentat 
currículums i a Girona no se n’ha sentit parlar. 

 
Precs i preguntes 
 

- Marta Romera 
o Respondre el correu de secció de Lleida 
o Preguntar al col·legi quins tríptics, vídeo o galeria imatges tenen. 

- Ismael Martí 
o Papers secció 
o Targetes de presentació 

- Alba Resplandis i Maria Oliva: 
o Llei de dependència 
o Consultes ensenyament: Els Estadis dels fisioterapeutes 

contractats abans del 1998. 
- Xavi Sala: 

o Es posarà en contacte amb els diaris per tenir informació per la 
publicació de l’escrit. 

 
No havent més precs ni preguntes es dóna per finalitzada la reunió a les 23’00 
hores. 
 
V.P. President       V.P. Secretari 
 
Ismael Martí        Marta Romera 


