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Acta de la VIª reunió de la secció col·legial de la comarca de 
Girona 

 
 
 
Girona, 27 de Juliol 2007 
 
Convocada a les 21.00H, a casa l’Ismael a Sant Feliu de Guixols. 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Ismael Martí Terradas 2612 
Marta Romera Durà 5351 
Fèlix Hereza Pagès 888 
Xavi Sala Garcia 4215 
Alba Resplandis Segovia 763 
Maria Oliva Diaz 
Àlex Massaguer Collazo 7196 
Isabel Robirola Pinsach 5237 
 
 
La reunió s’inicia a les  21.30 hores amb el següent ordre del dia: 
 

1- Nou Membre: Presentar nou membre de la secció. 
a.  Isabel Robirola Pinsach, col.5237 

 
2- Acta de constitució de la secció.  

a. El col·legi ens l’enviarà i caldrà que els 4 que vàrem ser a la 
primera reunió la firmem i llavors s’haurà de retornar. 
 

3- Targetes de Presentació: Comentar com està el tema. 
a. Es faran quan tinguem seu, i de moment, ens en donen unes 

de provisionals en blanc, sense nom. 
 

4- Conferència Llei Dependència: Comentar com ha anat la 
conferència tècnica. 

a. Es va explicar en què consistia aquesta llei, quines opcions 
laborals obria als fisioterapeutes i com són les escales de 
valoració que utilitzen. 

b. Repartir entre els companys la carpeta que varen donar. 
 

5- Acte d’entrega d’orles i la col·legiació del alumnes de la 
Universitat Garbí. 

a. Entrega d’Orles: Divendres 29 de juny a les 17h 
b. Col·legiació dels alumnes a Girona el dia 4 de juliol, al matí a la 

facultat de fisioteràpia Garbí. 
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6- Reunió amb el col·legi de metges de Girona. 
a. Es tira endavant el projecte del fòrum sanitari. Es redactarà un 

conveni específic per a nosaltres i llavors es presentarà a la 
Junta de govern del col·legi. S’ha acordat una data per anar a 
veure l’edifici i poder triar l’espai que volem. Llavors 
començarà la tasca d’obtenció i aprovació de pressupostos per 
l’adequació d’aquest. 

b. Pel que fa al programa de TV, ens posaran en contacte amb el 
seu departament de comunicació i premsa per veure si ho 
podem concretar. 

c. Ens han parlat del grup sociosanitari format per diferents 
col·legis professionals, on creuen que hi faltem nosaltres i ens 
obren les portes al projecte. 
 

7- Reunió amb la Junta de Govern del Col·legi. 
a. Vam parlar de com estaven les diferents seccions, pel tema de 

les seus i sobretot per l’organització del dia mundial de la 
fisioteràpia. 

b. Es va recordar que l’objectiu principal d’aquest any, era 
esbrinar quines són les necessitats dels fisioterapeutes de la 
província. 
 

8- Dietes. 
a. Des de la secretaria del Col·legi ens han enviat les fulles 

d’excel per enviar i poder presentar les dietes. 
 

9- Consultes d’ensenyament:  
a. Ens agradaria estar informats sobre el tema dels Estadis dels 

fisioterapeutes contractats abans del 1998  
 

10- Enquesta 
a. Modificacions: 

• L’enquesta està formada per 2 preguntes obertes. El 
document serà amb PDF. 

b. S’adjunta a l’acta el document de l’enquesta. 
 

11- Dia mundial de la fisioteràpia.   
a. Correu del col·legi. Papers/triptics. S’han de actualitzar, però 

de cares a l’any que ve. 
b. Definir propostes: 

• Pòster: de l’esquena, incontinència, nens i joc, 
geriatria.... 

• Vídeo: màxim 5 minuts, flash d’imatges de patologies 
típiques. Missatge subliminal de Fisioterapeutes a totes 
les imatges. 

• Voluntariat: s’ha fet una carta que el col·legi ha 
d’enviar als col·legiats. 

c. Demanar al col·legi:  
• Projector i pantalla per retroprojecció. 
• Equip de  veu. 
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12- Redistribució dels càrrecs de la secció, acceptant la dimissió de 
l’actual president. 

a. President consultiu: Ismael Martí Terradas 
b. Presidenta en funcions: Marta Romera Durà 
c. Vicepresident: Fèlix Hereza Pagès 
d. Secretari: Àlex Massaguer Collazo 
e. Vocals:  
Xavi Sala Garcia  

Alba Resplandis Segovia  
Maria Oliva Diaz 
Isabel Robirola Pinsach  
 

13- Portàtil: Es traspassa el portàtil al nou secretari. 
 
Precs i preguntes 
 

- Marta Romera, Alba Resplandis, Isabel Robirola 
o Fer el muntatge del vídeo que es visualitzarà en el Dia Mundial 

- Ismael Marti: 
o Poster del Dia Mundial de la Fisioteràpia. 

 
No havent més precs ni preguntes es dóna per finalitzada la reunió a la 01.00 

hores. 
 
V.P. President       V.P. Secretaria 
 
Ismael Martí       Marta Romera 


