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Convocada a les 21 hores a la seu de Girona. 
 

Assistents: 
Membres:  Col. 5351 Marta Romera Durà 
  Col. 0763 Alba Resplandis Segòvia 
  Col. 4976 Maria del Carme Casellas Miret 
  Col. 4215 Xavier Sala García 
  Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera 
Vicesecretari de 
Junta del CFC 

 Col. Gabriel Liesa Vivancos 

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

Ordre del Dia 
1. Composició de la Secció Territorial de Girona. Distribució de 

tasques. 
2. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 24/03/2010 
3. Reunió amb diferents assessories per valorar-ne els serveis. 

30/03/2010 
4. Reunió amb el Col·legi de Psicòlegs. 30/03/2010 
5. Reunió amb el Sr. Marigó, president del Dipsalut. 07/04/2010 
6. Reunió amb el Sr. Joan Anton Abellan, director executiu del 

Campionat del Món de piragua. 08/04/2010 
7. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari. 13/04/2010 
8. Reunió del grup intercol·legial de la gent gran. 14/04/2010 
9. Reunió amb el Sr. Josep Viñas, director dels Serveis Territorials del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania a Girona. 27/04/2010 
10. Participació al programa Salut de TV Girona. 
11. Col·laboració entre el CFC i l’empresa Agroquímics Salvi SL. 
12. Jornades intracol·legials. Desembre 2010 
13. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010 
14. Xerrada Sortides professionals a la Universitat Garbí. 13/05/2010 
15. Apropament al col·legiat. La Junta es desplaça a Palamós. 

25/05/2010 
16. Correus rebuts per la Secció: 

- Cursos Homeopatia 22/03/2010 
- Consulta de la col·legiada 3126 

17. Comunicació:  
- Carta al Director del diari El Punt 21/04/2010 
- Participació en el suplement Salut del Diari de Girona. Abril 2010 

18. Formació: 
- Curs d’incontinència.  Maig 2010 

19. Jornada lúdica a Girona. 
20. Facebook. 
21. Precs i preguntes. 
22. Lectura i aprovació de l’acta. 
23. Següent reunió. 
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1. Composició de la Secció Territorial de Girona. Distribució de tasques 
Després del procés de renovació, la Resolució 001/2010, ratifica com a 
membres de la Secció Territorial de Girona a:  
Alba Resplandis, Ma del Carme Casellas, Laura Xargay, Marta Romera i Xavier 
Sala. 
En la reunió d’avui es reparteixen per votació els càrrecs organitzatius de 
coordinador/a i cocoordinador/a de la següent manera: 
- Coordinadora: Alba Resplandis 
- Cocoordinadora: Ma del Carme Casellas 
La nova distribució de tasques és: 
- Comunicació: Alba Resplandís  
- Dipsalut: Marta Romera i Laura Xargay 
- Fòrum Sanitari: Marta Romera i Alba Resplandis  
- Formació: Xevi Sala 
- Grup intercol·legial: Laura Xargay i Ma Carme Casellas 
La resta de tasques s’assumiran entre tots els membres. 

 
2. Reunió trimestral de les seccions a Barcelona. 24/03/2010 
El passat 24 de març, l’Alba, com a representant de la Secció, va anar a la 
reunió trimestral que es va dur a terme a la seu de Barcelona. 
Es va repassar el procés de renovació de les seccions. 
Vam informar de quines eren les necessitats de la Secció de Girona per celebrar 
el DMF 2010 i es va parlar de les dates de celebració. A Barcelona, el mateix dia 8, a 
Girona proposàvem el dissabte 4, i Tarragona i Lleida ho farien lligar amb altres fires 
del territori. 
Es va parlar de les presentacions oficials al territori i se’ns va informar de què 
restàvem a l’espera de la resposta per part de les delegacions territorials de 
Girona del Departament d’Educació i del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania per convocar les reunions. 
Es va fer la presentació d’en Diego Borràs com a nou coordinador de les 
Seccions dins el Departament Professional del Col·legi, en el lloc de David 
Tribaldos. 
La propera reunió trimestral serà el 30 de juny a les 19.30 h.  

 
3. Reunió amb diferents assessories per valorar-ne els serveis. 

30/03/2010 
El dimarts 30 de març, van desplaçar-se a la seu de Girona la Marisa Cantarero 
i en David Tribaldos que, juntament amb la Marta Romera, van reunir-se amb 3 
assessories per valorar els seus serveis i poder traslladar la informació a la 
Junta de Govern perquè es pogués decidir quina cobria les necessitats del 
servei d’assessoria que s’oferirà als col·legiats de Girona. 
En la Junta de Govern del dimarts 13 d’abril es va aprovar l’empresa Grup Gestió 
Girona com a assessora de la Secció Territorial de Girona. 
S’han acordat els dies de prestació del servei d’aquesta empresa el segon dimecres 
de mes i el quart dilluns de les 17.00 h a les 19.00 h i es començarà el mes de juny.  
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4. Reunió amb el Col·legi de Psicòlegs 30/03/2010 
L’Alba Resplandis i en Xevi Sala es van reunir amb la Sra. Anna Pujolras, 
tresorera de la Delegació Territorial de Girona del Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya, per perfilar els continguts de la Jornada. 
 
Format / estructura de la jornada: 
Matí : de 9.30 a 13.30 o 10.00 a 14.00, aproximadament 
Tres taules en què exposaran un/a fisioterapeuta i un/a psicòleg. 
20-25' aproximadament per ponent + 10' per a preguntes = a taules de 1 h 
aproximadament. 
 
1a taula 
Fisiologia / Fisiopatogènia del dolor / dolor crònic. 
Cada exposició contemplarà la perspectiva bidireccional, és a dir; origen 
psicològic que deriva en dolor / origen dolor físic que deriva en problemes 
psicològics. 
Enfocament segons model biopsicosocial. 
El fisioterapeuta hauria d’enfocar la seva intervenció des de la nocicepció fins 
al seu procés supramedul·lar. La sensibilització perifèrica, medul·lar i part 
supramedul·lar. 
El psicòleg hauria d’enfocar la seva intervenció des dels mecanismes 
supramedul·lars, centres corticals i la seva relació amb diferents mecanismes 
de resposta. 
Definició de la naturalesa del dolor i diferents situacions d’agut i crònic. 
 
2a taula 
El fisioterapeuta: com passa el dolor dels problemes físics a fer-se crònic. 
Problemes físics que tendeixen a fer-se crònics. Banderes grogues? Alteracions 
de la propiocepció i desequilibri muscular. 
El psicòleg: personalitat, reforços externs i altres aspectes que justifiquen que 
aquest dolor es cronifiqui i sigui símptoma prevalent. Patologies psíquiques 
que comporten dolor crònic.  
Bases fisiopatològiques. 
 
3a taula   
Abordatges terapèutics:  El psicològic, el fisioterapèutic i l’abordatge conjunt. 
Conclusions i cloenda matí 
Migdia: Es pot oferir la possibilitat d’encarregar dinar a càtering “El pont de 
pedra” davant mateix del Fòrum, (si finalment es fa allà). S’ha de tenir en 
compte que la seu del CFC té una capacitat de 30/35 seients, 
aproximadament. En cas de ser més inscrits s’hauria de buscar un altre lloc. 
Tarda: de 15.30 a 17.30 h o de 16.00 a 18.00, aproximadament. 
Taula rodona / col·loqui  
Exposició d’alguns casos clínics que poden explicar alguns pacients (preparats 
prèviament amb ajuda dels seus professionals). 
El fisioterapeuta i el psicòleg parlaran de cada cas exposat; tractament, 
evolució i conclusions.  
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Podria ser que fossin els mateixos ponents que proposessin alguns dels casos 
que han tractat o que estan tractant, o bé es podria oferir als col·legiats que si 
tenen algun cas interessant sobre el tema per a exposar, ens els presentessin 
prèviament i que considerin si el propi pacient és capaç i vol presentar-lo. En 
aquest cas hauríem de preparar unes bases de presentació i enviar-ho als 
col·legiats amb temps suficient de poder-los valorar i triar els més 
interessants. 
Precs i preguntes: 
Proposem que el públic escrigui de forma anònima i es passi al moderador 
perquè les exposi als professionals de la taula/col·loqui. Que en cas que 
finalment fossin col·legiats que exposessin els casos clínics, estaria formada 
per aquests i els ponents del matí. 
Cloenda 
Des de la Comissió de l’Aparell Locomotor del Col·legi, en Xevi ens fa les 
següents propostes: 
En Rafa Torres, crec que és el candidat ideal per a la primera taula. Però és 
difícil trobar fisioterapeutes per a les altres dues taules. La Isabel Salvat, 
podria ser bona candidata per a la segona taula, però va molt ocupada i 
actualment no es pot comprometre.  
Si no es poden trobar tots els ponents necessaris hi hauria una contraproposta 
d’organització: 
Una introducció que doni coneixements teòrics sobre el tema d’entre 30 min - 
1 hora, on hi participin un psicòleg i un fisioterapeuta. 
Després fer un descans i tot seguit, muntar grups de treball que barregin 
psicòlegs i fisioterapeutes i que treballin tots amb un mateix cas clínic: 30-45 
minuts de treball en grup privat (requereix un espai per l’activitat). 
Després els portaveus podrien presentar la resolució del cas utilitzant un 
redactat del que s’ha discutit en el grup. Es podria, per exemple, presentar la 
informació que se li donaria al pacient del cas, o quines pautes es farien servir 
per tractar-ho... 
Es podria fer una segona taula amb tractaments i tornar a fer la mateixa 
dinàmica. 
Avantatges: els fisioterapeutes i els psicòlegs es barregen i coneixen com 
treballen uns i altres. Menys necessitat de ponents. 
Inconvenients: Més necessitat de moderadors implicats. 
 
Respecte a aquesta Jornada, a l’acta de 13 d’abril, la Junta de Govern aprova la 
participació i organització. 
 
Hi tornarà ha haver una reunió de l’Alba Resplandis i d’en Xevi Sala amb els 
psicòlegs per acabar de detallar els continguts i es passaran els contactes al 
Departament de Formació perquè assumeixi la part organitzativa i el contacte 
amb els ponents. 
Es proposa el primer trimestre del 2011 per dur-ho a terme. 
S’aposta per continuar l’organització de la Jornada amb la primera proposta. 
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5. Reunió amb el Sr. Marigó, president del Dipsalut. 07/04/2010 
En Gabriel Liesa i la Marta Romera es van reunir amb el Sr. Marigó, després 
d’una petició de reunir-nos per part del Dipsalut.  
Després de transmetre-li el nostre malestar per com s’estava duent a terme la 
relació CFC-Dipsalut en algunes qüestions, el Sr. Marigó ens va demanar 
disculpes per com s’havia portat el tema del concurs de parcs per activitat 
física. Ens va explicar que la manera com ho havien fet havia estat per tal de 
tenir l’aval de totes les administracions públiques implicades: Càtedra de 
salut, Departament de Salut i Secretaria General de l’Esport. 
Ens va especificar el seu interès perquè hi hagués un únic interlocutor a l’hora 
de poder contractar fisioterapeutes per dinamitzar els parcs i els circuits, i que 
aquest podia ser el CFC. Tot i així estant estudiant quina serà la millor  
fórmula. Nosaltres li vam explicar com funcionava la Borsa de la Fatec i li va 
semblar molt interessant. 
També ens va comentar que seria molt interessant poder crear una formació i 
que aquesta tingués l’aval i pogués ser realitzada pel CFC per tal d’unificar el 
que es faci en totes les dinamitzacions. 
Un altre tema que vam tractar, va ser la possibilitat de que el CFC, juntament 
amb Dipsalut, avalessin el llibre de Lluís Puig, posant el nostre i el seu logotip 
en aquells exemplars del llibre que Dipsalut repartiria per tot Girona: escoles, 
ajuntaments, casals, etc.  
 
En la Junta permanent del dia 13 d’abril es va aprovar l’aval del llibre i a través 
del correu electrònic es va notificar al Dipsalut la decisió, i se’ls ha fet arribar 
el nostre logotip. 

 
6. Reunió amb el Sr. Joan Anton Abellan, director executiu del Campionat 

del Món de piragua. 08/04/2010 
L’Alba Resplandis es va reunir amb el Sr. Joan Anton Abellan per parlar de la 
participació / col·laboració del CFC en el Campionat del Món de piragua, que se 
celebrarà els dies 22, 23, 24, 25, 26 de setembre del 2010 a Banyoles. 
El Sr. Joan ha estat d’acord amb totes les  propostes que l’Alba li va transmetre 
i ens va facilitar la següent informació: 
- Als voluntaris els hi donen algun refrigeri durant la jornada. El dia que es fa 
la festa de cloenda se’ls convida a un pica-pica i els hi donen una bossa amb 
obsequis. 
- No hi hauria cap inconvenient per fer uns diplomes per als voluntaris. 
- Les instal·lacions on els fisioterapeutes desenvoluparien la seva tasca podria 
ser al gimnàs del club o en un envelat, que  posarien ells, a prop dels boxs 
dels esportistes. 
- Si podem aconseguir una casa comercial que posi els productes a canvi de 
publicitat, ells ja posarien la publicitat, i si no, ells es faran càrrec dels 
productes. 
- El logotip del CFC sortiria en diferents espais (fulletons, web...), com a 
col·laboradors. 
- Ells tenen 2 o 3 lliteres i posant-hi les de la seu, ja en serien suficients. 
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- Quan farien falta més voluntaris seria el 22 i 23  (dimecres i dijous) que és 
quan hi participen el veterans, màsters... que no disposen d’equips oficials . 
Seran uns 400 palistes, aproximadament. Els altres dies, 24,25,26, 
competeixen els absoluts, sèniors... de diferents països (es calcula uns 
400 palistes) i quasi tots porten el seu equip amb fisioterapeuta inclòs, però 
alguns no. Per tant caldrien menys voluntaris aquests dies. 
 
En la reunió de Junta de Govern del dia 13 d’abril s’aprova la participació en el 
campionat i des de la seu de Barcelona s’acabaran de tancar les qüestions 
organitzatives i s’obrirà la borsa per trobar els col·legiats necessaris per dur a 
terme l’activitat. 
 
Durant aquesta setmana, des del Departament Professional del Col·legi, es 
començarà a fer les gestions organitzatives necessàries. 

 
7. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari. 13/04/2010 
En la reunió de Junta de Govern de 2 de març, s’aproven els Estatuts 
presentats a l’anterior reunió de presidents del 9 de febrer, ja que no hi ha 
objeccions per part de l’assessoria jurídica. 
 
L’Alba Resplandis es va reunir el 13 d’abril amb els presidents dels col·legis 
integrants del Fòrum Sanitari per tancar el tema de la constitució de Fòrum associació 
de col·legis sanitaris. 
En la propera reunió es farà la distribució de càrrecs. 
El mateix dia que es vagi al notari, els càrrecs corresponents obriran un 
compte bancari en nom de l’associació.  

 
8. Reunió del grup intercol·legial de la gent gran. 14/04/2010 
La Laura Xargay i la Carme Casellas van reunir-se el 14 d’abril amb els 
integrants del grup intercol·legial de la gent gran. 
Es van tractar 3 punts:  
- Primer: tema curs maltractaments dirigit a professionals, es començarà a fer 
el mes de juny, amb el temari que cada col·legi ha preparat en sessions de 3 
hores, per tant, per a la pròxima reunió el 19 de maig ho hem de tenir tot 
força enllestit, que ja ho tenim.  
- Segon: a la nova pàgina web del grup s’hi ha d’anar penjant la informació 
que cada col·legi ha de facilitar, tipus notícies, jornades, vídeos, enllaços 
d’interès....  
- Tercer: hem començat un nou tema, preparar mini tallers o jornades curtes 
dirigides a la població; el que ha proposat infermeria és presentar-ho al 
Dipsalut. S’ha d’acabar de parlar del tema en properes reunions.  

 
9. Reunió amb el Sr. Josep Viñas, director dels Serveis Territorials del 

Departament d’Acció Social i Ciutadania a Girona. 27/04/2010 
La Marta Romera es va reunir amb el Sr. Josep Viñas. Va ser una reunió molt 
cordial. El Sr. Josep va mostrar-se molt assequible i content del paper que té el 
fisioterapeuta dins el seu Departament, i reconeix que fa uns anys enrere tenir 
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un fisioterapeuta en un centre geriàtric era un luxe, però que actualment és 
una necessitat. Creu que aquesta evolució ha estat molt important i bona per a 
la nostra professió. 
Em va comentar que, des de fa poc, del tema de casals per a la gent gran, és a 
dir, la part de la població de la tercera edat que no és depenent, se n’ocupa el 
Departament de Governació. 
Vam oferir-nos mútuament la col·laboració per a totes aquelles activitats que 
es facin en el territori gironí i que ens requereixin. 

 
10. Participació en el programa Salut de TV Girona 
Ja s’han acordat 3 temes per participar en el programa Salut de TV Girona i 
s’han concretat les 3 dates de gravació i la gent que hi anirà. 
- El paper del fisioterapeuta a l’atenció primària, hi van en Francesc Escarmís 

(degà) i la Montserrat Inglés (tresorera). 
- Alteracions de la postura en l’adolescència, hi van en Xavier Sala i l’Alba 

Resplandis de la Secció de Girona. 
- Prevenció de caigudes en la gent gran, hi van en Manel Domingo (vicedegà) 

i en Gabriel Liesa (vicesecretari). 
 

11. Col·laboració entre el CFC i l’empresa Agroquímics Salvi SL 
El Sr. Xevi Salvi ens va un correu el dia 20 d’abril agraint-nos la nostra 
predisposició d’acompanyar-los en la presentació del concurs públic de 
senyalització i dinamització de xarxes saludables i ens va comunicar que 
lamentablement la seva oferta no havia estat acceptada i que, per aquest 
motiu, el conveni de col·laboració signat es no podria dur a terme. 

 
12. Jornades intracol·legials. Desembre 2010 
La proposta de data és per al 18 de desembre del 2010 i si aquesta data 
funciona s’establiria el desembre com a mes oficial per a celebra-la cada any. 
La ubicació, si no es supera l’aforament, serà a la seu de Girona. 
El Departament de Formació s’ocuparà de l’organització. 

 
13. Dia Mundial de la Fisioteràpia 2010 
La proposta del 4 setembre i de la ubicació de l’envelat a la plaça Miquel 
Santaló queda confirmada si l’Ajuntament no hi té objecció. 
La Ma del Carme Casellas s’ocuparà del disseny del plafó gegant del joc del 
trivial. 
Com a recursos humans la proposta és: 2 membres de la Secció que es 
repartiran les hores i 4 col·legiats durant tot el dia.  
Aquesta setmana des del Col·legi s’iniciarà la gestió amb l’Ajuntament per fer 
la sol·licitud de la ubicació de l’envelat. 

 
14. Xerrada Sortides professionals a la Universitat Garbí. 13/05/2010 
El proper dia 13 de maig els companys Diego Borràs i Javier Crespo, del 
Departament Professional del Col·legi, es desplaçaran a la Universitat Garbí 
per fer la xerrada anual de Sortides professionals a aquells estudiants que 
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enguany acaben la carrera universitària. 
De la Secció, els acompanyaran la Ma Carme Casellas i en Xavier Sala. 

 
15. Apropament al col·legiat. La Junta es desplaça a Palamós. 

25/05/2010 
En Gabriel ens demana l’opinió sobre què visitar a la zona. 
La Laura Xargay i l’Alba Resplandis els acompanyarà a la xerrada de les 20 h. 

 
16. Correus rebuts per la Secció 
- Cursos Homeopatia 22/03/2010 
Es va posar en contacte amb nosaltres una farmacèutica per oferir al Col·legi la 
possibilitat de fer formació en homeopatia. 
Es va descartar la proposta perquè considerem que l’homeopatia no és una 
competència del fisioterapeuta i que, per tant, estaríem dins el delicat terreny de 
l’intrusisme. 

 
- Consulta d’una col·legiada 
La col·legiada va fer una consulta sobre com afectarà el Pla de Bolonya als diplomats. 
Des del Departament Professional del Col·legi se’ns va fer arribar la resposta 
corresponent i des del correu de la Secció es va contestar. 

 
17. Comunicació: 
- Carta al Director del diari El Punt 21/04/2010 
Després de la publicació de l’entrevista de l’Alba Resplandis al diari El Punt 
sense haver tingut en compte les esmenes presentades, es va prendre la 
decisió d’escriure una Carta al director i aquesta ha sortit publicada el 
21/04/2010. 
- Participació en el suplement Salut del Diari de Girona. Abril 2010 
Des del Departament de Comunicació del Col·legi es va fer un escrit que va sortir 
publicat al suplement Salut del Diari de Girona, i així fer més difusió entre la població 
gironina. 

 
18. Formació 
- Curs d’incontinència.  Maig 2010 
S’ha anul·lat perquè no s’ha arribat al número mínim d’inscripcions. 
 
Properament, es detallarà la formació que es farà a Girona a la segona meitat 
del 2010.  

 
19. Jornada lúdica a Girona 
La proposta de data per a la Pujada al Puig Clarà, és el diumenge 17 d’octubre.
L’hora de la convocatòria serà a les 11.00 h. 
La Ma del Carme Casellas ens passarà el disseny del cartell. 
L’Alba Resplandis s’ocuparà de preguntar a diferents llocs, la possibilitat de 
fer l’àpat al final de la caminada. 
Properament es traspassarà la informació al Departament Professional per fer 
la convocatòria. 
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20. Facebook 
La companya de la Secció, Ma Carme Casellas, proposa formar un grup al 
Facebook de la Secció Territorial de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya, com han fet els companys del Grup d’Interès de Terres de l’Ebre. 
Es decideix tirar endavant i el gestionarem des de la pròpia Secció. 

 
21. Precs i preguntes 
En Gabriel ens comenta que el divendres 26 de novembre de 2010 hi haurà 
una Jornada Col·legial que durarà tot el dia i a continuació el Sopar Col·loqui. Seran 
els actes de celebració del 20è aniversari del Col·legi.  
 
En no haver-hi més precs ni preguntes, es dóna per finalitzada la reunió a les 
23:30 h. 

 
22. Lectura i aprovació de l’acta 
Un cop acabada la reunió es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta. 

 
23. Següent reunió 
S’acorda la propera reunió per al 21 juny a les 17.00 h. 

 
 
VP Coordinador/a      VP Cocoordinador/a 
Alba Resplandis      Ma del Carme Casellas 


