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ACTA DE CONSTITUCIO DE LA COMISSIÓ COL·LEGIAL DE 
FISIOTERAPEUTES D’OSONA I RIPOLLÈS  

 
 

A Vic, a dia 27 de març de 2007 i degudament convocada pel Degà del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, es reuneixen els fisioterapeutes col·legiats de les 
comarques d’Osona i Ripollès, amb el següent ordre del dia: 
 
 

1. Informe del Degà o persona delegada pel Degà 
2. Constitució de la Comissió Col·legial de Fisioterapeutes d’Osona i Ripollès 

a. Acta constituent 
b. Reglament de la Comissió 

3. Elecció dels membres de la direcció de la Comissió: Coordinador, Secretari i 
vocals 

4. Objectius de la Comissió per l’any 2007 
5. Precs i preguntes 

 
 
La reunió comença a les 21.15 h. a l’Alberg Canonge Collell, amb  els assistents 
detallats en la llista que s’adjunta a l’acta 
 
 
1. Informe del Degà o persona delegada pel Degà. 

 
El Degà del CFC, Francesc Escarmís, ha delegat la seva representació al Sr. Daniel 
Jiménez, antic Degà i col·legiat núm. 57, resident a Vic. 
 
El Sr. Daniel Jiménez informa als assistents dels inicis del procés de creació d’una 
comissió col·legial, així com de les necessàries formalitats per dur a terme la seva 
constitució. 
 
D’altra banda informa de les gestions realitzades amb Caixa Manlleu per a la 
transmissió de les conferències col·legials a la seu de Caixa Manlleu de Vic, com 
acord de la reunió informal d’un grup de col·legiats mantinguda el mes passat. 
 
A continuació explica el reglament general de les comissions col·legials i el sistema 
de funcionament, la relació i funcionalitat amb la seu social del Col·legi i la persona 
de contacte de la secretaria col·legial. 
 
També expressa el seu total suport que, com antic Degà, dóna a la Comissió i 
s’ofereix per assessorar i facilitar tots els treballs i objectius que es vulguin 
plantejar. 
 
Finalment indica que tots els fisioterapeutes col·legiats d’Osona i Ripollès són 
membres de la comissió i, que per tant, cal garantir l’adequat funcionament de la 
mateixa en quant a la participació i possibilitats d’aquells que vulguin aportar la 
seva dedicació. Igualment informa de la necessitat d’establir una direcció amb els 
càrrec que hi figuren en la convocatòria i que el nombre de vocals es poden 
augmentar si els assistents així ho consideren. 
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2.  Constitució de la Comissió Col·legial de Fisioterapeutes de les 

Comarques d’Osona i Ripollès 
 
Els assistents acorden constituir la Comissió Col·legial de Fisioterapeutes 
d’Osona i Ripollès que té caràcter permanent i amb els següents objectius 
generals: 
 

a. Constituir un grup de trobada i dinamitzador de la professió i dels 
professionals de les comarques d’Osona i Ripollès 

b. Divulgar la Fisioteràpia en les comarques d’Osona i Ripollès 
c. Constituir un grup de suport del CFC de la realitat de la Fisioteràpia a 

les comarques d’Osona i Ripollès 
d. Facilitar l’aproximació dels serveis col·legials als fisioterapeutes de les 

comarques d’Osona i Ripollès 
e. I tots aquells que es derivin del reglament general de comissions del 

CFC i/o per encàrrec de la Junta de Govern del CFC 
 

Són membres de la Comissió Col·legial de Fisioterapeutes d’Osona i Ripollès 
tots els fisioterapeutes col·legiats de les respectives comarques 
 
3. Elecció dels membres de la direcció de la Comissió:  
 
Els assistents acorden elegir els següents càrrecs de la comissió 
 

Coordinador: Marc Vidal Falguera 
 Secretari: Meritxell Colomer Salomo 
 Vocals: Anna Escriva Salvans 
  Mireia Sanglas Noguera 
  Pep Ortiz Jurado 
  Jordi Puig Palomera 
  Cristina Font Jutgla 
  Montse Quintana Sampol 
  Eva Cirera Serrallonga 
 
Acorden que els càrrec seran rotatoris per períodes de 1 any prorrogable un any 
més i que la comissió es regirà pel reglament general de comissió del CFC i per 
aquelles normes internes que s’acordin amb el vist-i-plau de la Junta de Govern del 
CFC 
 
4. Objectius de la Comissió per l’any 2007 
 

Dia Mundial de la Fisioteràpia 
Vídeo conferencies col·legials 
Preparar un calendari d’activitats per l’any 2008 

 
5. Precs i preguntes 
Sense res més en particular és dóna per tancada la reunió a les 22.30h. 
 
 
 
Daniel Jiménez i Hernàndez 
P.O. Degà 
  
La reunió va ser molt positiva i m’ofereixo de fer d’enllaç dels seus primers passos. 
El coordinador es Marc Vidal, professor de l'UVic i reuneixen gent jove amb ganes 
de treballar. A la reunió varen assistir uns 70 col·legiats i va ser un èxit total 
 


