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Convocada a les 21.00 hores a Sant Gregori, a casa de la Marta. 
 

Assistents: 
  
Presidenta:  Col. 5351 Marta Romera Durà 
Vicepresident:  Col. 0763 Alba Resplandis Segòvia 
Secretari:  Col. 7196 Alex Massaguer Collazo 
Vocals:  Col. 4215 Xavier Sala García  
  Col. 4976 Maria del Carme Casellas Miret  
  Col. 6955 Laia Teixidor Planellas  
  Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera  

 
 
La reunió s’inicia a les 21.30 hores amb el següent ordre del dia: 
 
 

Ordre del Dia 
 

1. Tema Catàleg Dipsalut. 
2. Jornada Col·legial. 
3. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
4. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
5. Fira Esport de Catalunya a Girona. 
6. Programa de Salut a TV Girona. 
7. Pla estratègic de Serveis Socials. 
8. Presentació de la Secció a entitats i/o organismes. 
9. Xerrada sortides professionals a la Universitat de Girona. 
10. Fòrum Sanitari 
11. Precs i preguntes. 
12. Lectura i aprovació de l’acta. 
13. Següent reunió. 

 
 
 

1. Tema Catàleg Dipsalut 
  

Ja s’ha presentat el projecte del catàleg de formació al Dipsalut i restem a 
l’espera de la seva resposta, que ens van indicar que arribaria al juliol. 
 

 
 2. Jornada Col·legial 
      

El període d’inscripcions porta obert des de fa unes setmanes, però només hi 
ha 6 inscrits, del mínim de 40 que es necessita per poder-la fer. 
Els premis dels qual de moment disposemsón: val econòmic d’Enraf Nonius, 
beca de formació del Col·legi, llitera de l’Ortopèdia Bosch.  
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S’ha proposat que fossin els propis guanyadors que, per rigorós ordre de 
classificació, escullin el premi que vulguin. 
S’ha dissenyat l’enquesta per fer les puntuacions de les ponències. 
 

 
 

3. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 
 
Es continua la valoració dels dibuixos que serviran per al joc i per al tríptic 
d’higiene postural. 

 
 
 

4. Grup intercol·legial de la Gent Gran 
 
Ha arribat la documentació del curs que van impartir anteriorment els 
d’aquest grup. 
S’està llegint i valorant la direcció cap a on es va. 
És més que possible que, pel dia 1 de juliol, la propera reunió, no estigui tot a 
punt, ja que ens queda poc temps per fer-ho completament. 
 

 
 

5. Fira Esport a Girona  
 
La valoració de la Fira: 
El cap de setmana del 5 al 7 de juny es va dur a terme la I Fira de l’esport a 
Girona.  
Com que era la primera vegada que es feia, no sabíem massa bé amb què ens 
trobaríem i vàrem decidir muntar un estand d’informació, pel qual es va 
redactar un nou díptic informatiu parlant del fisioterapeuta i l’esport. 
Durant els 3 dies hi van haver moments de més afluència i de menys, però 
malgrat que la idea principal "que la gent relacionés la fisioteràpia amb 
l’esport", es va aconseguir, no hi van haver massa consultes en particular. 
La valoració, però, no pot ser positiva perquè pensem que la fórmula d’estar 
allà amb un estand no ha estat prou encertada i no s’ha tret massa suc, ja que 
els actes que s’han fet durant la fira han anat dirigits a una població general 
molt jove. Cal dir, que com a mínim ens ha servit com a primer contacte. 
Per a properes edicions, cal valorar altres fórmules d’estar-hi, perquè tenim 
clar que és necessari que es relacioni la Fisioteràpia amb l’esport. Per 
exemple, fer algun taller d’estiraments, o alguna demostració d’embenats 
funcionals... 
 
Durant la fira, se’ns van apropar els propietaris d’una casa de colònies per 
oferir-la per fer-hi jornades, o quelcom que ens interessés. Les dades són: 
Mas Llop (Activity Camp) Caldes de Malavella 972480207. Guardem la 
informació per si mai ens pot ser útil. 
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També es va apropar un representant de la revista Management Esportiu 
(Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals) per si volíem 
participar en l’edició que es vol fer a Girona, ja que actualment es distribueix 
per Barcelona. Des de la Secció se’l va derivar al Departament de Comunicació 
del Col·legi. 
 
Pel que fa a la informació distribuïda, valorem: 
 
Pensem que el nou díptic no és el més adequat, malgrat sabem que hi va 
haver poc temps per editar-lo: 
- La piràmide sense explicació queda una mica descontextualitzada. 
- Hi ha un error d’impressió en la darrera taula: on Evitar-la està també en la 

zona òptima. 
- Pensem que no es ven prou la figura del fisioterapeuta. 
 
Seria interessant editar un nou vídeo, ja que el que vam passar durant tota la 
fira no pensem que sigui adequat, caldria revisar-lo i actualitzar-lo. 
 
Pel que fa a un altre dels tríptics pensem que faltava parlar de més vessants de 
la fisioteràpia, com per exemple de l’esport i de les afectacions 
musculosquelètiques. 
  

 
 

6. Programa de Salut a TV Girona 
 
Es parla del guió per a la intervenció al programa de Salut de TV Girona el 
dijous 18 de juny. Hi aniran l’Alba i la Marta en representació de la Secció. 
 

 
 

7. Pla estratègic de Serveis Socials 
  
El Departament d’Acció Social i Ciutadania està elaborant el Pla estratègic de 
serveis socials de Catalunya. Per tal d’implicar tots els agents protagonistes 
dels serveis socials, i amb la col·laboració de la Direcció General de 
Participació Ciutadana, s’ha endegat un procés participatiu amb diferents 
fases i espais on la societat civil pugui dir-hi la seva. 
La Laia i la Carme hi participaran en representació de la Secció. 
L’acte és el proper dimecres 17 de juny de 18 a 21h. 
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8. Presentació de la Secció a entitats i/o organismes 
 
S’ha iniciat l’abordatge del tema des de la Secció. S’ha repassat la llista que es 
va presentar a la reunió trimestral de les seccions i s’han afegit llocs on 
pensem que seria necessari anar a presentar-nos.  
Per tant queda així: 
 
Administracions públiques: 
- Servei Territorial de Salut  
- Servei Territorial d’Acció Social i Ciutadania 
- Servei Territorial d’Educació 
- Diputació de Girona 
- Consells Comarcals del: Gironès, Plà de l’Estany, Alt Empordà, Baix 

Empordà, Garrotxa, Selva, Ripollès i Cerdanya 
 
Universitats de Fisioteràpia 
- Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí 
 
Col·legis Professionals (àmbit de la Salut) 
- Col·legi Oficial de Metges de Girona 
- Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona 
- Col·legi de Logopedes de Catalunya (vocal de Girona) 
- Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya (vocal de Girona) 
- Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (Junta provincial) 
- Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (Demarcació de Girona) 
- Col·legi Oficial de Veterinàris de Girona 
 
Col·legis Professionals (altres) 
- Col·legi d’Educadores i Educadors Socials (Delegació a Girona) 
- Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 

Catalunya ( Delegació Territorial a Girona) 
 
Hospitals: 
- Hospital Universitari de Girona. Dr. Josep Trueta 
- Hospital Santa Caterina 
- Hospital de Figueres 
- Hospital de Palamós 
- Hospital de Blanes 
- Clínica Salus 
- Hospital d’Olot 
 
Associacions 
- Delegacions territorials de les Federacions Catalanes esportives 
- AMPA 
(aquest apartat s’anirà ampliant amb el temps) 
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Hem valorat que n’hi ha alguns amb els quals el contacte ja està fet i per tant 
només cal anar mantenint la relació: 
- Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí 
- Col·legi Oficial de Metges de Girona 
- Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona 
- Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona. 
 
Des de la Secció pensem que s’han de prioritzar les administracions públiques 
i que a partir d’aquest moment ja estem preparats per assumir aquests actes 
de representació, per tant sol·licitem que es procedeixi a l’enviament de la 
carta inicial a aquestes destinacions. 
 

 
9. Xerrada sortides professionals a la Universitat de Girona 

 
Va ser el passat 14 de maig.  
Van assistir-hi uns 15 d’estudiants i la majoria van manifestar que volien 
seguir estudiant un quart any a la universitat. 
No es van generar gaire consultes, sembla que va quedar més o menys tot 
clar. 

 
10. Fòrum Sanitari  

  
Continuen avançant les obres, tot i que s’han hagut d’endarerrir una mica. 
Pel que fa a la nostra participació al Noticiari de Fòrum Sanitari, tirarà 
endavant. 

 
11. Precs i preguntes 

  
En no haver-hi més precs ni preguntes, donem per finalitzada la reunió. 
 

 
12. Lectura i aprovació de l’acta 

 
Es procedeix a la lectura i conseqüent aprovació de l’acta 
 

 
13. Propera reunió  

 
La propera reunió se celebrarà el dia 6 de juliol de 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Alex Massaguer 


