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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. Formació. Conferències i cursos 2011. 
3. Jornada del dolor crònic. 
4. Presentacions oficials del territori. 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 4/09/2010 
6. Jornada lúdica de la Secció. Pujada al Puig-Clarà. 
7. Campionat del Món de Piragüisme. 22-26/09/2010 
8. Jornada Col·legial. 18/12/ 2010 
9. Inauguració dels Parcs Urbans de Salut del DipSalut. 05/07/2010 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 
 

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

En Xevi i la Carme assisteixen a la reunió trimestral de Seccions. Es comenta el fet 
que no estigui publicada a la web l’oferta de treball per al Campionat del Món de 
piragüisme de Banyoles i se’ns resol la setmana següent. Es presenta el programa 
de Formació de la Secció i es parla del DMF’10. S’acorda propera reunió el 
6/10/10. 

 
2. Formació. Conferències i cursos 2011 

Es demana a Barcelona la possibilitat de dur a terme les següents conferències a 
Girona: 

• Conferència “Síndrome del dolor miofascial: definició i opcions 
terapèutiques” de Marc Lari i Xevi Sala, a banda de pertànyer a la comissió 

col·legial, són fisioterapeutes especialistes en dolor miofascial i punció 

seca avançada i col·laboradors dels seminaris Travell & Simons. En Xevi 
s’ocuparà de posar data amb en Marc Lari per fer la conferència. 

• Conferència “Perspectives de l'Acadèmia Europea de nens amb 
discapacitat” de Lourdes Macías, especialitzada en pediatria. Presidenta de 
la SEFIP, coordinadora de la Comissió de Pediatria del CFC i premi June 
Nystrom 2007. Demanada al Col·legi i a l’espera de resposta. 
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• Conferència sobre la Iniciació a la Sofrologia per Joan Prat de los Mozos. 
D’aquesta s’està fent el contacte des de la Secció i s’insistirà amb el Sr. Prat 
per fer-la quan sigui possible. 

• Cursos proposats: 
- 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 

 
3. Jornada del dolor crònic 

Reunió amb el Col·legi de Psicòlegs posposada per al mes de setembre per 
incompatibilitat d’horaris. 

 
4. Presentacions oficials del territori 
Presentacions realitzades: 

- Dept. Acció Social i Ciutadania 
- Hospital de Figueres 
- Hospital de Palamós 

Presentacions pendents: 
- Dept. d’Educació (ja està enviada sol·licitud fa temps i s’espera resposta) 
- Dept. de Salut (recentment s’ha enviat sol·licitud) 
- Col·legi de Podòlegs (realitzarà el contacte en Xevi) 
- Col·legi de Logopedes (realitzarà contacte la Marta) 
- Clínica Salus Infirmorum de Banyoles (realitzarà el contacte la Laura) 
- Hospital d’Olot (realitzarà el contacte l’Alba) 
- Hospital Josep Trueta de Girona (s’esperarà a fer el contacte quan es realitzi  
la visita de la Junta de Govern) 
- Parc Hospitalari Martí Julià –Santa Caterina- de Girona (realitzarà la visita la 
Junta de Govern) 

 
5. Dia Mundial de la Fisioteràpia 4/09/2010 

Encara no està penjada l’oferta de treball a la pàgina web. Esperarem fins a final 
de setmana per avisar el Col·legi. La Marta i l’Alba estaran a l’envelat al matí i en 
Xevi i la Carme a la tarda. Farem un Manual d’instruccions per al Joc del Trivial 
per als voluntaris. 
Trivial fisioterapèutic: hi haurà 3 tipus de preguntes segons al color que caiguin 
del tauler.  

• El groc serà d’higiene postural. 
• El vermell serà de patologies on intervé el fisioterapeuta. 
• El verd serà d’eines de treball del fisioterapeuta.  
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o Higiene postural: se li donarà una targeta amb una postura incorrecta i 
haurà de buscar entre totes les targetes de postures correctes, la parella, 
observant així moltes bones postures.  

o Patologies: haurà de dir el nom de 3 patologies on pot intervenir un 
fisioterapeuta. Hi haurà una llista on s’apuntaran i no es podran repetir les 
ja escrites, aconseguint que el jugador llegeixi tota una bateria de 
patologies on intervenim. 

o Eines de treball: a través de fotografies d’objectes, el jugador haurà de dir 
el com o el per què ho fa servir un fisioterapeuta.  

 
Per altra banda hem rebut via correu electrònic la proposta d’un grup de 
fisioterapeutes d’Arbúcies als qui els agradaria poder organitzar allà un Dia 
Mundial de la Fisioteràpia  L’Ajuntament d’aquesta localitat els ha ofert ajuda per 
tal que ho puguin organitzar i ho valorarem per tal de poder-ho fer el 2011. 

 
6. Jornada lúdica de la Secció. Pujada al Puig-Clarà. 17/10/2010 

La convocatòria serà a les 10 h del matí per iniciar la marxa a les 11 h. El punt de 
trobada podria ser l’Oficina de turisme de l’estany i posar un enllaç del 
Googlemaps en la publicació del web. Al cartell publicitari no es posaria el preu 
del dinar sinó a la butlleta d’inscripció per tal de donar el caràcter lúdic a la 
Trobada, no com a qualsevol altra activitat del Col·legi. El dinar de germanor es 
farà a la Casa de Colònies El Vilar de Banyoles, que es pot consultar a l’acta 
anterior. Es decidirà el menú properament. 
S’enviarà el logotip del Cartell publicitari que ha fet la Carme en breus dies al 
Col·legi. 

 
7. Campionat del Món de Piragüisme. 22-26/09/2010 

L’oferta de treball està penjada a la pàgina web del Col·legi. Esperem que hi hagi 
força voluntaris per a poder cobrir l’activitat amb èxit. 

 
8. Jornada Col·legial. 18/12/ 2010 

Ja es poden anar presentant treballs per a la 2a Jornada Col·legial organitzada 
per la Secció. Esperem repetir l’èxit de l’any passat. 

 
9. Inauguració dels Parcs Urbans de Salut del DipSalut. 05/07/2010 

La inauguració dels Parcs de Salut va ser un èxit. Alcaldes de la província i la  
premsa gironina es van fer ressò de l’activitat física i lúdica per a la gent gran 
organitzada al Parc Tecnològic de Girona, seu de DipSalut i on està ubicat el Parc. 
Lappset va ser l’empresa guanyadora del concurs per a elaborar el Parc de salut 
que consta de 12 aparells per a l’activitat física. 
Cal remarcar que a la guia hi ha un parell d’errades d’importància. 
Al punt 3.2 hi ha una taula de recursos en la qual no se’ns inclou, als 
fisioterapeutes, en l’àmbit de la salut sinó en altres àmbits juntament amb altres 
“professionals” com els osteòpates. No s’entén que ara que estem en 
col·laboració des de fa més d’un any amb DipSalut hi hagi errades d’aquest 
tipus. 
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Per altra banda, al punt 7.3 on s’avaluen els Criteris de seguretat per als aparells i 
els exercicis que s’hi efectuïn, hi ha un punt en el quals s’hi exposa: Plantejar 
exercicis que respectin i millorin, tant com es pugui, la higiene CORPORAL. 
Clarament voldria dir la higiene postural.  
Ens preguntem si no hagués calgut que prèviament a la presentació i a l’edició de 
la Guia s’hagués enviat una còpia al Col·legi per tal que no sorgissin aquests 
errors tant bàsics i que cal que els tinguem tots ben clars per tal que no es tornin 
a produir en perjudici nostre. 
Demanem si des de Barcelona es poden posar en contacte amb el DipSalut, 
perquè aquest faci una FE d’ERRATES per esmenar aquestes errades. 
 

 
10. Precs i preguntes 

En no haver-hi més precs ni preguntes, es dóna per finalitzada la reunió a les 
19.30 h. 

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

 
12. Següent reunió 
S’acorda la propera reunió per al dilluns 20 de setembre a les 17.30 h. 
 

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


