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Convocada a les 17.45 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 18 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
1. Formació. Conferències i cursos 2011. 
2. Jornada del Dolor crònic. 
3. Valoració Dia Mundial de la Fisioteràpia 4/09/2010. 
4. Jornada lúdica de la Secció. Pujada al puig Clarà. 
5. Campionat del Món de Piragüisme 22-26/09/2010. 
6. Jornades intracol·legials 18/12/ 2010. 
7. Curs de Català 2010-2011. 
8. Reunió presidents Fòrum 28/09/2010. 
9. Reunió COMG 9/09/2010. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 

 

1. Formació. Conferències i cursos 2011 
Conferències: 

- Conferència “Síndrome del dolor miofascial: definició i opcions terapèutiques” de 
Marc Lari i Xevi Sala. 3 de novembre a les 20 h. 

- Conferència “Perspectives de l'Acadèmia Europea de Nens amb Discapacitat” de 
Lourdes Macías especialitzada en pediatria, el 22/01/2011.  

- Conferència sobre “Iniciació a la sofrologia” per Joan Prat de los Mozos. Aquesta 
setmana es reintentarà el contacte. 

- Proper “Curs de valoració fisicofuncional de l’esportista amb discapacitat 
intel·lectual” - Funfitness screening program - 22/23 i 24 d’octubre - a Figueres. 
S’ha de concretar si hem d’assistir tots els dies com a formació o si només com a 
representació del Col·legi el primer dia del curs. 

 
 

2. Jornada del Dolor crònic 
Reunió amb el Col·legi de Psicòlegs el proper 29 de setembre a les 17.00 h. 
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3. Valoració Dia Mundial de la Fisioteràpia 4/09/2010 
La celebració d'enguany del Dia Mundial de la Fisioteràpia (8 de setembre) a les 
comarques gironines es va celebrar el dissabte 4 de setembre a la plaça Miquel Santaló 
de Girona. 

 Ja fa uns anys que, des de la Secció Territorial de Girona, alternem la festivitat del DMF 
entre la capital de la província i altres poblacions gironines per fer una més àmplia 
divulgació de la Fisioteràpia, així com perquè el col·legiat gironí se senti representat 
com a fisioterapeuta al seu poble o ciutat, cosa que ens beneficia a tots. El 2007 va ser 
Salt, el 2008 Girona, el 2009 Figueres, i aquest any hem tornat a Girona seguint amb el 
nostre projecte d'expansió divulgativa de la Fisioteràpia. 

Dues col·legiades voluntàries i diversos membres de la Secció vam poder gaudir d'un 
calorós dissabte informant i aconsellant la població gironina que passejava per la plaça 
Miquel Santaló. I ho vam fer amb l'ajuda didàctica d’un Trivial fisioterapèutic per als 
adults i dels dibuixos de les mans dels més petits, que decoraven el nostre envelat. 
 
Ens sentim orgullosos de veure com la Fisioteràpia és més important any rere any dins la 
vida de la població gironina i ens proposem seguir amb el projecte divulgatiu per poder 
arribar a totes les llars de la nostra província. 

S’han enviat fotografies per al proper Dit. Propostes de començar i d’acabar més tard. 
L’any vinent podríem fer-la el dia 10 de setembre i proposem conferència amb prèvia 
publicació per a més ressò. El format del Dia Mundial se solidifica any rere any. El tríptic 
informatiu dels actes del Dia Mundial no el trobem necessari però sí en dies previs per 
anunciar-ho a la població. 

 
4. Jornada lúdica de la Secció. Pujada al puig Clarà 17/10/2010 

Ja ha sortit publicada la notícia de la sortida. Es planifica d’enviar SMS a la llista de 
Girona. La convocatòria serà a les 10.00 h del matí per iniciar la marxa a les 11.00 h. El 
punt de trobada podria ser l’Oficina de Turisme de l’estany, davant del Restaurant La 
Carpa.  
 
El preu del menú del restaurant El Vilar és el mateix (18€) fins a 50 persones.  
  
MENÚ  
  
AMANIDES, CROQUETES, CALAMARS, TRUITA DE PATATES, FIDEUADA, POSTRES, PA, VI, 
GASOSA I CAFÈS I CAVA 
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5. Campionat del Món de Piragüisme a Banyoles 22-26/09/2010 
L'Alba i en David ja acaben de concretar les coses amb l'organització del Mundial. S’ha 
concretat els horaris de treball dels fisioterapeutes. L’Isa Robirola, excompanya de la 
Secció, serà coordinadora de l’activitat. El dia 14 hi va haver una reunió per als 
voluntaris, finalment seran 6 fisioterapeutes.  
 

 
6. Jornada col·legial 18/12/ 2010 

Només hi ha 2 resums presentats. S'ha ampliat el termini de presentació fins a final de 
mes. 
Proposta: si hi ha un parell de treballs més, podríem fer una matinal.  
 

 
7. Curs de català 2010-2011 

S’està estudiant la possibilitat de tornar a editar el Curs de català i es valorarà si 
interessa més fer el Nivell C o el D. 
 

 
8. Reunió presidents Fòrum 28/9/2010 

La Marta Romera seguirà portant la reunió de presidents del Fòrum amb el suport de 
l’Alba. Hi aniran les dues a les 17.00 h. 
 

 
9. Reunió COMG 9/09/2010 

El motiu de la reunió amb la Ruth, secretària de direcció del COMG i el Sr. Lluís Barnés, 
director general del COMG, va ser el de concretar els últims detalls que ens demanava el 
Dipsalut per a la maquetació de la guia del catàleg de formació. 
En aquesta guia hi figuren 3 dels cursos presentats al Dipsalut (Formació a cuidadors no 
professionals, Exercici físic i prevenció de caigudes en gent gran i El sòl en la transmissió 
de malalties) i la conferència d'Higiene postural per als escolars. 
Un cop s'hagi fet la maquetació es convocarà una reunió amb el grup de treball del 
Fòrum Sanitari i, si es dóna l'ok per part del grup, s'imprimirà i es procedirà a la difusió 
als ajuntaments gironins. Esperem poder convocar la reunió a primers d'octubre i que la 
difusió es pugui fer com a molt tard al novembre, perquè així, a partir del 2 de gener, els 
ajuntaments puguin començar a sol·licitar els cursos. 
Si finalment es compleixen els terminis, voldrà dir que haurem d'obrir la Borsa de treball 
per a tenir formadors per a aquests cursos i que caldrà dissenyar-la perquè quedin clars 
els barems de puntuació. 
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10.  Precs i preguntes 

En Xevi ha quedat amb el Col·legi de Podòlegs el proper dimecres 22 a les 17.00 h per a 
fer la presentació oficial de la Secció. 
Estem pendents de resposta per part de Formació per concretar els propers cursos. En 
no haver-hi més precs ni preguntes, es dóna per finalitzada la reunió a les 20.00 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 dimecres 27 d’octubre a les 18.30 h. 
 

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


