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Convocada a les 21.00 hores a Banyoles, a casa de l’Alba. 
 

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. Valoració de la Jornada Col·legial. 
2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009. 
3. Grup intercol·legial de la Gent Gran. 
4. Programa Salut a TV Girona. 
5. Fòrum Sanitari. 
6. Pla estratègic de Serveis Socials. 
7. Reunió anual – Esmorzar Col·loqui. 
8. Formació 2010. 
9. Valoració del curs de drenatge limfàtic. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 

 
 
 

1. Valoració de la Jornada Col·legial 
  

Llegim l’avaluació dels qüestionaris que es van passar a la jornada. 
Estem satisfets del format de la jornada i els imputs són bons. Pensem en la 
possibilitat de començar a treballar en una segona edició, on caldrà tenir en 
compte: 

- La data 
- La motivació a presentar treballs 
- La difusió de la informació 
- Buscar premis 

Valorem la possibilitat de fer una entrevista a l’Olga Domenech per posar-la al 
Noticiari, en un escrit on expliquem de nou els objectius i anunciem la 
reedició de la Jornada. 
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 2. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2009 
      

Acordem que tots els membres de la Secció faran arribar a la Marta les fotos 
pel joc del trivial, tan aviat com els sigui possible. 
Repartim els torns entre els membres de la Secció: 

- Matí: Laia, Carme, Marta 
- Tarda: Xevi, Laura, Carme, Àlex 

Restem a l’espera de la participació dels voluntaris. 
 

 
 

3. Grup intercol·legial de la Gent Gran 
 
La reunió va ser molt positiva, i va servir per clarificar idees. 
La primera intenció és reeditar el curs de maltractaments, on els 
fisioterapeutes cal que redactem la nostra part del temari. Aquest curs es vol 
tirar endavant a partir de gener o febrer. 
En un futur es vol ampliar l’àmbit d’actuació, i no només tractar els 
maltractaments en la gent gran. 
 

 
 

4. Programa de Salut a TV Girona 
 
Va anar bé, es va parlar dels massatges a la platja, de la jornada del 4 de 
juliol, de l’anul·lació per part del TSJC del Decret de teràpies naturals, de 
l’intrusisme...  
 

 
 

5. Fòrum Sanitari  
  
S’ha de pensar com i quan farem la inauguració. 
La proposta seria fer-la a finals d’octubre, un dissabte al matí, proposem el dia 
24 a les 12h. 
La fòrmula que pensem que seria l’adequada és fer una conferència d’uns ¾ 
d’hora, un petit espectacle de dansa o música i llavors un pica-pica. La 
possible ponent: Irene Fernández. “La Fisioteràpia a escena”. 
 
Noticiari del fòrum: a l’agost ja sortirà el primer número amb la nostra 
participació. 
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6. Pla estratègic de Seveis Socials 
  
En quant al pocés participatiu del Pla estratègic de Serveis Socials va ser 
bastant positiu si tenim en compte l’opinió dels que estem, d’una manera o 
altra, dins l’Administració i veiem els problemes i/o dèficits de l’Administració 
i de la manera que veiem que aquests es podien resoldre. 
 
Al principi hi va haver una presentació a càrrec d’en Marc Vidal Pou, director 
dels Serveis Territorials de Girona del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació. Llavors va parlar en Josep Viñas, director dels 
Serveis Territorials de Girona del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
presentant el Pla. 
 
Finalment hi va haver dues ponències: una més comunicativa i entenedora que 
l’altra, presentades per la doctora de Sociologia i professora de Sociologia de 
la Universitat de Girona, la Sra.Cristina Sànchez, que va fer una visualització, 
de forma molt didàctica, de l’actualitat social i demogràfica de Catalunya, de 
les carències que es presenten en l’actualitat donades les necessitats creades 
pel moment històricosocioeconòmic que estem vivint. Va ser realment molt 
interessant i va despertar l’atenció de tothom, tot i ser un tema que potser, a 
vegades, resulta feixuc d’escoltar.  
Per altra banda la Sra. Núria Fustier, coordinadora del Pla Estratègic, i 
secretaria general del Departament d’Acció Social i Ciutadania, va presentar-
nos de forma breu el Pla, tot i que potser no va ser tant d’interès com l’altra 
ponent.  
Finalment ens van agrupar en diferents sales per a fer els tallers. 
Va ser molt positiu el fet de poder compartir amb altres col·legues de l’àmbit 
sociosanitari les nostres inquietuds sobre l’Administració i poder aportar idees 
que ens va semblar que serien escoltades. Vàrem poder parlar tant amb gent 
que treballava dins l’Administració (CAP, centres de discapacitats públics, 
residències públiques...) com amb algun cap o coordinador d’associacions de 
gent gran, o de residència privada i d’associacions com la de Sdme. de Down. 
Cadascú de nosaltres deia el seu parer aportant noves idees per a què els 
problemes reals tinguessin una solució per part de l’Administració. 
Finalment vàrem posar-ho tot en comú. 
Link d’interès: www.gencat.cat/benestar/actualitatweb/lleiss/pla/   
 

 
 

7. Reunió Anual – Esmorzar col·loqui 
 
Possibilitat de fer-ho un dissabte al matí del mes de novembre. 
Proposta primer fer 1 h. de reunió, llavors l’esmorzar i finalitzar amb les 
ponències i el col·loqui. Tema comú: Síndromes doloroses a la planta del peu. 
Caldrà posar en contacte els ponents, fisioterapeuta i podòleg. 
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8. Formació 2010 
 
Al novembre, curs de Fisioteràpia respiratòria en pediatria. 
Per al 2010, reedició del curs d’embenats neuromusculars i 1a. edició del curs 
d’Introducció al tractament dels trastorns d’ATM. 
De les altres propostes de formació per part de Barcelona: 

- Introducció a la incontinència urinària. Si la gent l’ha demanat pensem 
que és una bona idea. 

- Massatge per a bebès: No pensem que sigui prioritari. 
De les propostes demanades pels col·legiats i valorades pels membres de la 
Secció, prioritzaríem per al 2010: 

- El curs de ganxos. A Girona no s’ofereix enlloc. 
- Embenats funcionals: Als estudiants de Girona no se’ls ofereix una 

formació específica i pensem que podria ser interessant tenir-ho en 
compte.  

- Investigació en Fisioteràpia. Pensem que seria important tornar intentar 
editar-lo, amb més temps de publicitació. 

- Punts Gallet: A Girona és poc conegut i és molt aplicable. 
 

 
9. Valoració Curs Drenatge Limfàtic 

  
Va tenir lloc a la Garbí els dies 5, 6, 19 i 20 de juny. 
En les valoracions, en general, els alumnes no estaven massa d’acord amb 
l’aula, ja que la porta estava espatllada i no tancava per a deixar els efectes 
personals, l’aire condicionat tant era apagat i feia molta calor, com quan 
s’engegava feia molt fred. 
En quant a la temàtica del curs, dubtaven de la didàctica del professor, que va 
dedicar un llarg temps al tema de l’ergonomia i dedicava una lectura lenta i a 
vegades avorrida, de les diapositives del power point de drenatge sense massa 
explicació personal cosa que, no aclaria possibles dubtes. 
En quant a la part pràctica, es va dedicar massa temps a una primera maniobra 
que valorava la pressió manual del drenatge, i que, sí era important, però al 
fer una valoració particular de cada un amb els respectius torns de 
preguntes, va durar fins prop de 3 hores (reals) amb aquesta maniobra. Per la 
resta de pràctica van considerar que era positiva, i de bon treballar doncs, hi 
va haver molt bon ambient entre l’alumnat. 
Per a un proper Curs de Drenatge Limfàtic Manual, deien que 
potser hi donarien molta més importància a fer un bon embenat de contenció 
(poc donat i molt per sobre), més pràctica final i menys hores de curs, doncs 
pensen que amb un cap de setmana es podria fer bé.   
Es va valorar l’amabilitat i simpatia del professor, tot i dubtar de la seva 
capacitat didàctica. 
Va faltar material d’embenats i les benes inelàstiques eren com "untades" de 
pomada o loció hidratant i per a fer l’embenat no eren pràctiques. 
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10. Precs i preguntes 
  
No havent-hi més precs i preguntes, donem per finalitzada al reunió a les 
00:00h. 
 

 
11. Lectura i aprovació de l’acta 

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

 
12. Propera reunió  

 
La propera reunió es celebrarà el dia 8 de setembre de 2009. 
 

 
VP President      VP Secretari 
Marta Romera      Àlex Massaguer 


