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

 
 
 
Girona, 11 de juny 2007 
 
Convocada a les 20:00H al domicili de la col.5351 Marta, Sant Gregori. 
 
Hi assisteixen: 
 
Col.2612 Ismael Martí 
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 amb el següent ordre del dia: 
 
 

1- Formació: Papers de la formació de la secció. Es demanarà al col·legi 
que els enviï per correu postal al president de la Secció: Ismael Martí. 

 
2- Targetes de Presentació: Comentar com està el tema de les targetes 

de presentació. S’ha de tornar a demanar al col·legi.  
 
3- Conferència Electroteràpia:  

a. Comentar com va anar la conferència d’electroteràpia i els 
correus d’opinions que ens han fet arribar. 

b. Cal fer el certificat de docència pel Dr. Jorge Gomez Argueda. En 
farem un des de la secció i es demanarà al col·legi que si cal 
també en faci un. 

 
4- Reunió Col·legi de metges: Comentar com va anar la reunió amb el 

col·legi de metges de Girona i donar la resposta que la junta de govern 
del col·legi. 

 
a. Cal convocar una nova reunió amb el col·legi de metges perquè 

el procés continuí endavant i concretar diferents qüestions. 
 

5- Comentar les respostes del col·legi si n’hi ha alguna.  
a. Llei de dependència  

i. Hi haurà una xerrada properament on s’explicarà el tema 
i estarà oberta tots els col·legiats: Dimecres 27 de juny a 
les 20H 
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b. Borsa d’ensenyament 
i. Han contestat un correu, on ens diuen que el col·legi no 

hi pot intervenir en les normatives internes empresarials. 
Els esforços aniran dirigits a crear més places per 
oposició, reduint així la durada dels interinatges.  

 
6- Consultes col·legiats: Comentar les consultes fetes pel correu 

electrònic si n’hi ha alguna. 
a. Ens han demanat on era l’enquesta per contestar-la, i suposem 

per un mal entès nostra, encara no està posada a la web és per 
això que properament la farem arribar al col·legi amb els retocs 
que creiem oportuns. 

 
7- Dia mundial de la fisioteràpia:    

a. Posada en comú de les propostes de la resta de seccions. 
b. Estem esperant resposta del col·legi del correu que es va enviar 

a en Ricard Corgos. I a la propera reunió s’intentaran concretar 
coses. 

 
Precs i preguntes 
 

- Marta Romera: 
o Reunió amb el col·legi de metges 
o Papers formació secció i targetes de presentació.  
 

- Ismael Martí: 
o Acte d’entrega d’orles i la col·legiació del alumnes de la 

Universitat Garbí. 
 

- Alba Resplandis i Maria Oliva: 
o Conferència tècnica de la 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. 
 
- Dia Mundial de la Fisioteràpia. 
 
- Redistribució dels càrrecs de la secció, acceptant la dimissió de l’actual 

president. 
 
No havent més precs ni preguntes es dóna per finalitzada la reunió a les 
23:30 hores. 
 
 
V.P. President       V.P. Secretari 
 
Ismael Martí        Marta Romera 


