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Convocada a les 17.30 h a la seu de Girona. 
 

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

 
La reunió s’inicia a les 17.45 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 

1. Reunió trimestral de les Seccions a Barcelona. 30/06/2010 
2. Valoració servei assessories a la Secció. 
3. Jornada del dolor crònic. 
4. Reunió Dipsalut. 
5. Campionat del Món de piragüisme.  
6. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari. Reunió revista Fòrum. 
7. Reunió del grup intercol·legial de la gent gran. 02/06/2010 
8. Valoració participació en el programa Salut de TV Girona. 
9. II Jornada Col·legial de les comarques de Girona. 18/12/2010 
10. Dia Mundial de la Fisioteràpia 4/09/2010 
11. Xerrada “Sortides professionals” a la Universitat Garbí. 13/05/2010 
12. Valoració apropament al col·legiat. La Junta es desplaça a Palamós. 

25/05/2010 
13. Formació. 
14. Jornada lúdica a Girona. 
15. Facebook. 
16. Precs i preguntes. 
17. Lectura i aprovació de l’acta. 
18. Següent reunió. 
 

 
1. Reunió trimestral de les Seccions a Barcelona. 30/06/2010 

La Carme anirà a la propera reunió trimestral el 30 de juny a les 19.30 h, 
possiblement acompanyada pel Xevi Sala. S’ha concretat tot el que s’ha de dir. 
 

 
2. Valoració servei assessories a la Secció 

S’han acordat els dies de prestació del serveis d’aquesta empresa el 2n dimecres 
(laboral) de mes i el 4t dilluns (fiscal) de les 17 h a les 19 h i ha començat aquest 
mes de juny. Es va iniciar el Servei d’assessoria dimecres 9 de juny amb 
l’assistència de tres col·legiats. 
 



Acta Secció Territorial de Girona Núm. 05/10

 DATA: 21/06/2010 Pàgina 2 de 6 

 

www.fisioterapeutes.cat/seccions          girona@fisioterapeutes.cat 
 

 
3. Jornada del dolor crònic 

L’última reunió va ser el  dia  30/3/2010 (per saber el que s’havia acordat fins 
aleshores, veure l’informe d’activitats o anterior acta). Hi havia una altra que 
finalment es va haver d’anul·lar per imprevistos- amb l’objectiu d’explicar al Sr. 
Miquel Bosch, del Col·legi de Psicòlegs, com estava el tema i donar-li l’oportunitat 
d’intervenir, atès que està molt interessat en el projecte i vol participar-hi però 
fins ara, no li ha estat possible d’assistir-hi. Des d’aleshores, no ens ha estat 
possible trobar una data compatible. L’última proposta és per al dia 21 de juliol. 
Es tractaria ¡que el Sr. Miquel pogués fer les seves aportacions i quedar per una 
propera reunió amb els ponents.  

El Col·legi de Psicòlegs ja té dos ponents més o menys segurs.  

El Col·legi de Fisioterapeutes té un ponent segur. Ara caldria que des de Junta ens 
ajudessin a trobar 2 ponents més que s’ajustin al model de jornada i taules 2 i 3 
(proposta feta en els informes d’activitats). Ja s’ha avançat a la Roser de formació 
via telefònica. Aquesta jornada està proposada per a l’any 2011. 

El lloc podria ser la seu del Col·legi de Fisioterapeutes, la seu de Col·legi de 
Psicòlegs (que per al 2011 ja estaria ubicada al Fòrum Sanitari), la sala de la Casa 
de Cultura o de La Caixa; en qualsevol cas, si el volum de participants ho permet, 
seria sense cap cost addicional. 

El cost de tríptics, cartells... quedaria repartit entre els dos col·legis. Queda 
pendent tenir els ponents i concretar la temàtica de les taules en la propera 
reunió amb ells. 

 
4. Reunió Dipsalut 

Hi assisteix el Sr. Diego Borràs del Departament Professional del Col·legi. La 
propera reunió és al juliol per tancar el tema de la formació. 
 

 
5. Campionat del Món de Piragüisme 

El 8 de juny ja es va fer el contacte des de Barcelona amb els organitzadors per 
concretar i es va quedar que publicaríem una oferta de treball. 

A data d’avui no està penjada. Necessitem que s’agilitzi des de Barcelona. Els 
primer contactes es varen fer des de la Secció en data 8 d’abril.  
 

 
6. Reunió de presidents del Fòrum Sanitari.  Reunió revista Fòrum 

 
No hem rebut cap convocatòria de reunió de presidents Fòrum Sanitari. L’última 
reunió va ser 13 d’abril. Segurament les eleccions dins el Col·legi de Metges n’és 
la principal causa. 
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Reunió revista Fòrum  

Es concreta el contingut de la propera revista i és comença a perfilar el contingut 
de les dues següents. 
Per a la propera farem el breu sobre la visita de la Junta del Col·legi al Baix 
Empordà. 

Cal que des de Barcelona es preparin dos articles d'opinió: 

1- Com s'ADAPTARÀ LA NOVA LLEI ÒMNIBUS. 

2- Com ens ha afectat la modificació de Llei de col·legis professionals.  

Es proposa canviar el format de la revista i la temporalitat, passant-la a trimestral 
en comptes de bimensual i que els contigus estiguin més relacionats amb 
qüestions informatives d’activitats col·legials i menys social. També es proposa 
editar una nova revista de caràcter divulgatiu, dirigida a la població, en la qual 
s'escrigui, en llenguatge planer, sobre problemàtiques, patologies, prevenció, 
consells, tractaments, etc., que puguin interessar a la població, donant-li un 
enfocament global des de més d'una disciplina sanitària. Quedem que es 
comentarà a cada col·legi i a la propera reunió exposarem les opinions. 
 

 
7. Reunió del grup intercol·legial de la gent gran. 2/06/2010 

La Laura Xargay i la Carme Casellas es van reunir el 2 de juny amb els integrants 
del grup intercol·legial de la gent gran. 
A falta dels representants del Col·legi de Metges i d’Infermeria, queda pendent 
retrobar-nos al setembre per acabar el disseny del tríptic i poder accelerar la 
divulgació del curs.
 

 
8. Valoració participació en el programa Salut de TV Girona 

Diversos membres del Col·legi van assistir a TV Girona en diferents programes 
de prevenció i tractaments dirigit a la població. Es valora de forma positiva 
l’assistència. 
 

 
9. II Jornada Col·legial de les comarques de Girona. 18/12/2010 

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 celebrar-la cada any.  
La ubicació, si no se supera l’aforament, serà a la seu de Girona. 
El Departament de Formació s’ocuparà de l’organització.
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10. 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.  
Ja està gestionada la sol·licitud per a la ubicació de l’envelat. 
 

 
11. Xerrada “Sortides professionals” a la Universitat Garbí. 13/05/2010 

Anul·lació de la xerrada en la qual estaven convocats en Xevi la Carme.
 

 
12. Valoració apropament al col·legiat. La Junta es desplaça a Palamós. 

25/05/2010 
L’Alba i la Laura van assistir a la trobada amb els col·legiats de Palamós, prevista 
dins del programa d'Apropament al col·legiat, que es va celebrar a la sala d'actes 
del CAP de Palamós amb la Junta del Col·legi. Després que el degà i el vicedegà  
fessin visites a l'Hospital de Palamós i altres centres de la ciutat. 

Varen assistir uns 8 col·legiats aproximadament. Se'ls va explicar la tasca de la 
Secció Territorial de Girona animant-los a visitar la pàgina web del Col·legi,  
l’apartat de la Secció i a participar en els actes que s'organitzin. Els assistents 
varen exposar els seus punts de vista i la seves inquietuds sobre la situació actual 
de la Fisioteràpia i dels seus llocs de treball. 

Alguns dels temes que es varen tractar van ser: 

1- L’intrusisme es plantejava arran que qualsevol pugui estudiar un curs de 
massatge o teràpies alternatives i se’ls expedeix un diploma que acredita que han 
impartit la formació però que no els acredita per exercir professionalment ni 
terapèuticament, però que exerceixen i que no se’ls denuncia, tot i podent-se 
provar. El degà i vicedegà van explicar el perill d’emprendre actuacions si no era 
un cas molt clar, atès que de perdre el Col·legi en un judici, es podria crear un 
precedent que ens perjudicaria en properes actuacions.  

Actualment és clar de denunciar la publicitat enganyosa o bé que es digui que 
són fisioterapeutes, osteòpates i no ho siguin.  

2- Les competències dels TO / fisioterapeutes que sembla ser que alguns metges 
rehabilitadors no tenen clares.  

O bé, el fet que infermeria era qui feia la Fisioteràpia respiratòria sovint i sobretot 
els caps de setmana que no hi havia fisioterapeutes a l'hospital. El vicedegà va 
explicar molt bé aquest tema, atès que el coneix de prop.  
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3- Es va parlar dels buits legals que hi ha Espanya en molts aspectes que afecten 
la nostra professió.  

4- Es va plantejar si era positiu que anessin obrint escoles universitàries de 
Fisioteràpia i augmentés la borsa de fisioterapeutes. La Junta va explicar que 
estaven fent algun plantejament en aquest sentit. 

5- Es va parlar de les condicions laborals dels fisioterapeutes. De l'abús en tarifes 
de les mútues... el degà va explicar que s'estava plantejant des de la Junta crear 
una associació de fisioterapeutes que treballen a nivell privat per intentar tenir 
força a l'hora de tractar i negociar aquests temes.  

6- Es va parlar de la poca  presència que tenen els fisioterapeutes en els centres 
públics, que s'ha augmentat poc o gens el nombre de places en hospitals i àrees 
bàsiques de salut en els últims anys. Des de la Junta es va explicar que s'han fet 
passes en aquest sentit i que es continuaran fent. Com també es va explicar 
l'intent frustrat perquè poguéssim fer prescripcions ortopèdiques, entre d'altres. 

Valoració  

La valoració és positiva, atès que tot i el poc nombre d'assistents va haver-hi 
molta conversa i debat amb un ambient col·loquial i distès.  

També va ser positiu el fet que per part de la Junta s'anunciessin algunes 
mesures en les quals ja s'havia començat a treballar relacionades amb alguns dels 
problemes plantejats. 

També es va incitar els presents a ser més actius i participatius en qüestions de la 
professió com per exemple publicar escrits, donar a conèixer la professió, crear 
grups d'interès, etc. 
 

 
13. Formació: 

Cursos proposats per al 2011: 
- Psicomotricitat 
- Embenats neuromusculars (3a edició) 
- Embenats neuromusculars -2n nivell- 
- Sòl pèlvic 
- ATM (2a edició) 
- Ganxos 
- Punts Gallet - Punció seca 
- Massatge per a nadons 
- Embenats funcionals 
 

S’enviarà a la Roser de Formació o es comentarà a la reunió trimestral de 
Seccions. 
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14. Jornada lúdica a Girona 

La proposta de data per a la pujada al Puig Clarà és del diumenge 17 d’octubre. 
L’hora de la convocatòria serà a les 11h. 
La Mª del Carme Casellas ens envia 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. S’està valorant algunes opcions tenint en compte la 
situació (tots ells estan al voltant de l’estany) i que és el punt de sortida i arribada 
de l’excursió. Hem demanat informació a: (de més a prop a més lluny i menys 
categoria a més): 

• Casa colònies El Vilà  
• Restaurant la Masia.  
• El Mirallac, hotel restaurant.   

Tots ells ens passaran correu amb propostes. Properament es traspassarà la 
informació al Departament Professional per fer la convocatòria. 

 
15. Facebook 

Es dirà Secció de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i estarà 
oberta a tot el que vulgui expressar les seves inquietuds, proposar activitats 
lúdiques de la Secció. 

 
16. Precs i preguntes 

PROPOSTA : 
A partir de les visites d’Apropament al col·legiat, podríem establir contactes i 
amb aquella gent que mostra més interès en alguns temes concrets i estendre la 
xarxa creant grups d’interès (com ja va sorgir de forma espontània...). Per 
exemple, reunió Palamós, intrusisme, incompatibilitats professionals a l’hospital, 
voluntariat... 
Des de la Secció i tenint en compte les dues vacants que queden per cobrir 
sol·licitem a Junta de Govern la valoració d’obertura del procés de selecció de 
NOUS candidats per a la Secció ja que ens trobem saturats de feina. 
En no haver-hi més precs ni preguntes, es dóna per finalitzada la reunió a les 
19.55 h. 

 
17. Lectura i aprovació de l’acta 

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

18. Següent reunió 
S’acorda la propera reunió per al dilluns 26 de juliol. 

 
V. P. Coordinador/a     V.P. Cocoordinador/a 
Alba Resplandis      Mª del Carme Casellas 


