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Convocada a les 18.30 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 18.00 hores amb el següent ordre del dia: 
 

Ordre del Dia 
 

1. Formació. Conferències i cursos 2011. 
2. Fòrum Sanitari. 
3. Reunió anual. 
4. Jornada del dolor crònic. Reunió el 29/9/2010. 
5. II Jornada CDIAP 5 i 6 de novembre a Banyoles. 
6. Jornada lúdica de la Secció. Pujada al puig Clarà. 
7. Campionat del món de piragüisme. 22-26/09/2010. 

8. Jornada Col·legial: "Les teràpies manuals en la pràctica clínica" 26 de 
novembre. Sopar Col·loqui. 

9. Jornada intracol·legial 18/12/ 2010. 
10. Reunió trimestral Seccions a Barcelona el 6/10/2010. 
11. Reunió presidents Fòrum 28/09/2010. 
12. TV Girona. 
13. Precs i preguntes. 
14. Lectura i aprovació de l’acta. 
15. Següent reunió. 

 
1. Formació. Conferències i cursos 2010-2011 
 

Conferències 2010-2011 
- 3 de novembre a les 20.00 h, conferència: “Síndrome del dolor miofascial: 

definició i opcions terapèutiques” de Marc Lari i Xevi Sala.  
- 22 de gener 2011 a les 10.00 h, conferència: “Perspectives de l'Acadèmia Europea 

de Nens amb Discapacitat” de la Lourdes Macias. 
- Conferència sobre la Iniciació a la Sofrologia per Joan Prat de los Mozos, s’ocupen 

des de Formació per establir data.  
 

Formació 2011 
- “Curs de valoració físicofuncional de l’esportista amb discapacitat intel·lectual” 

22/23 i 24 d’octubre a Figueres. La Marta Romera va assistir a l’acte inaugural 
com a membre de la Junta del Col·legi. 

 
Propostes ordenades per prioritat: 

1- Psicomotricitat 
2- Embenats neuromusculars II - Nivell avançat 
3- Punts gallet i Punció seca 
4- ATM 
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5- Ganxos 
6- Embenats neuromusculars I - 3a edició 
7- Massatge per a nadons 
8- Sòl pèlvic 

 
2. Fòrum Sanitari 

Seguim participant en el Noticiari del Fòrum Sanitari. Per al 2011 s’està plantejant un 
canvi de format: 

1- Fer un noticiari trimestral en comptes de bimensual de caire informatiu de les 

activitats col·legials. 

 2- Una revista divulgativa sense periodicitat definida (de moment) i de distribució 

gratuïta, on cada col·legi parli de consells sanitaris per a la població. S’ha de veure com 

es finançaria (Projecte a definir amb la resta de col·legis a partir del gener del 2011). 
 

3. Reunió anual 
Reunió anual 2010, 10 de desembre: 1a convocatòria 20.30 h i segona a les 21.00 h. En 
acabar hi haurà un sopar al Restaurant El Blanc, de Girona. 

Aquest canvi és degut a què els dissabtes al matí no ens ha funcionat. 

 
4. Jornada del dolor crònic 29/09/2010 

Es reuneixen l’Alba Resplandis i en Xevi Sala amb representants del Col·legi de Psicòlegs 

a la seu de la Secció de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

L’objectiu de la reunió era actualitzar l’estat de l’organització de la jornada que es vol 
organitzar conjuntament. 

Es revisen els continguts: 
- Els del matí no ha canviat la proposta: 

o 1. Taula fisiologia/fisiopatologia dolor crònic 
o 2. Factors que contribueixen a la seva cronificació 
o 3. Abordatge terapèutic 
o En cada taula hi participa un psicòleg i un fisioterapeuta, i al finalitzar 

pensem que es podria realitzar un debat conjunt. 
 
La proposta de la tarda s’ha modificat i pensem que pot ser adequat portar un filòsof o 
un antropòleg o similar perquè parli de l’experiència del dolor d’acord amb les diferents 
cultures, l’experiència per part del terapeuta/cuidador o de la història del dolor, o 
semblant. 
A més dels ponents es necessitaran moderadors per a les taules. 
Horari: 

- 09.30 Presentació 
- 10.00 Taula 1 
- 11.00 Esmorzar 
- 11.30 Taula 2 
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- 12.30 Taula 3 
- 13.30 Debat 
- Dinar 
- Xerrada filòsof/antropòleg 

A partir d’aquest moment es traspassa la informació i es deixa en mans del Departament 
de Formació del CFC, els quals han de buscar ponents i acabar de definir els detalls de 

l’organització amb el Col·legi de Psicòlegs de Girona. 
 

 
5. Fisioteràpia a l’escola 

Per tirar endavant el projecte de Fisioteràpia a l’escola, el CFC busca la implicació de les 
AMPA.  
Des de la Secció, passem un llistat de possibles escoles on dur-lo a terme, dins la 
província. 

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

Es va anul·lar per manca de col·legiats apuntats a la sortida. 
 

 
7. Campionat del món de piragüisme a Banyoles. 22-26/09/2010 

Carta rebuda de l'Ajuntament de Banyoles felicitant per la participació dels 
fisioterapeutes en el Campionat del Món de Piragüisme celebrat el passat mes de 
setembre. 

 

8. Jornada Col·legial: "Les teràpies manuals en la pràctica clínica" 26 de 
Novembre. Sopar Col·loqui. 

Hi assistirem l’Alba Resplandis Segovia i la M del Carme Casellas Miret  com a membres 
de la Secció de Girona.  
 

 

9. Jornada col·legial. 18/12/ 2010 
Esperem que la del 2010 vagi bé i es pugui establir anualment. 
En breu sortirà el programa. 

 
10. Reunió trimestral Seccions a Barcelona el 6/10/2010 

  L’Alba i la Marta informen del que es va parlar en cada punt de l’ordre del dia. 
ORDRE DEL DIA 

1-     Aprovació de l’acta de la darrera reunió, 30/06/2010. 

2-     Valoració de la celebració del Dia mundial de la Fisioteràpia del 2010. 

3-     Obertura del procés per cobrir les vacants dels membres de les seccions de   
Lleida i Girona. 

4-     Nova seu de la Secció de Lleida. Adequació i inauguració. 
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5-     Objectius 2011 

5.1  Presentacions oficials 

5.2  Formació i conferències 

5.3  Comunicació i publicacions col·legials 

5.4  Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
11. Reunió Presidents Fòrum 28/9/2010 

Vam reunir-nos a la seu del COMG amb la  Sra. Carme Puigvert, presidenta Col•legi de 
Diplomats d’Infermeria de Girona; el Sr. Bernat Serdà, president del Col•legi de 
Veterinaris de Girona; el Dr. Pere De Manuel-Rimbau, secretari del Col•legi Oficial de 
Metges de Girona. i el Dr. Benjamí Pallarés, president del Col•legi Oficial de Metges de 
Girona.  
Els nous membres del COMG es van presentar i tot seguit es va reprendre el tema de 

Fòrum associació de Col·legis Sanitaris. Des del CODIGI s'ocuparan de portar la 
documentació per patentar el nom i registrar els estatuts de l'associació al Departament 
de Justícia, després que ens repartíssim els càrrecs:  
 - Presidenta: Sra. Carme Puigvert en nom del Col•legi de Diplomats d’Infermeria de 
Girona. 
- Vicepresident:  Sr. Bernat Serdà en nom del Col•legi de Veterinaris de Girona. 
- Secretari:  Dr. Pere De Manuel- Rimbau en nom del Col•legi Oficial de Metges de Girona.
- Tresorer: Sra. Marta Romera en nom del la Secció Territorial de Girona del CFC. 
A més, per part de tots els col•legis professionals del Fòrum Sanitari s’incideix en la 
necessitat i voluntat d’engegar nous projectes de futur i mirar d’adherir nous col•legis 
professionals sanitaris al Fòrum. 
Caldrà pensar quines són les propostes d'activitat que aportem des del CFC al Fòrum, per 
a la propera reunió a finals de novembre. 
La primera podria ser el curs que va dissenyar la Maria Giné amb el títol: "Activitat Física i 
exercici físic com a eines complementàries de tractament".  

La segona: la jornada conjunta amb el Col·legi de Psicòlegs quan estigui definida.  
La tercera caldria pensar-la, però l'enfocament hauria de ser més lúdic/social, per 

exemple, les infermeres proposen un vídeo-col·loqui d'alguna pel·lícula, atès que a elles 
els ha funcionat... Per exemple podria ser un viatge comú de professió organitzat des de 
Fòrum Viatges. 
També s'ha informat que aquest any s'inicia el curs de català el 8 de novembre, però 
aquest any és del nivell C.  

 
12. TV Girona 
- Adaptació del lloc de treball: L’oficina amb Xevi Sala i Manel Domingo. 
- Incontinència.  
- L’Activitat Física i la gent gran. Laura Xargay i Gabriel Liesa. 
- Prevenció i millora de les complicacions respiratòries mitjançant la Fisioteràpia. 
Es demana la col·laboració de les Comissions del CFC. 
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13. Presentacions oficials 
En Xevi va quedar amb el representant del Col·legi de Podòlegs de Catalunya a Girona, el 
Sr. Juan Luis Sousa Balastegui, el dimecres 22 a les 17.00 h per a fer la presentació oficial 
de la Secció. 
S’ha entregat el dossier de presentació de la secció. El COPC ens farà arribar 

documentació del seu col·legi, i de moment tenim una targeta de contacte del delegat 
de Girona. 
 
Presentació a la “Salus Infirmorum” el gener de 2011. Laura 
Col·legi de logopedes per a l’últim trimestre de 2010. Marta 
Hospital d’Olot per al gener de 2011. Marta i Xevi 
 
Dep. d’Educació segons enviïn carta. 
Dep. Salut segons enviïn carta. 
Centres de Salut de Girona segons apropament de la Junta del Col·legi. 
 
Proposem que el CFC faci una campanya global a centre cívics, AMPA i casals de la gent 
gran indicant en què els podem ajudar i que es disposa d’una borsa de treball de 

professionals col·legiats amb responsabilitat civil, coneixements i qualificació formativa. 
 

14. Dia de la Fisioteràpia 2011 
Seguirem amb el mateix format que el 2010 amb la possibilitat de poder realitzar una 
conferència prèviament publicitada. 

Localitat: Olot amb un 2n envelat a Arbúcies si es pot comptar amb la col·laboració dels 
fisioterapeutes i l’Ajuntament de la població. 

 
15. Servei assessories 

Aquest mes hi ha hagut dues consultes. 
 

 
16. Precs i preguntes 

Seria interessant posar al Facebook un enllaç al web de Fòrum Sanitari i al web del CFC. 
 

 
17. Lectura i aprovació de l’acta 
 Un cop acabada la reunió a les 21.00 h es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta. 
 

 
18. Següent reunió 
La propera reunió queda acordada pel dilluns 29 de novembre a les 19.00 h a la seu 
de Girona. 
 

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


