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Convocada a les 19.00 h a la seu de Girona. 

Assistents: 
  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 

Col. 7685 David Sanchez Martínez 
  

 
La reunió s’inicia a les 19’15 hores amb el següent ordre del dia: 

Ordre del Dia 
 

1. Formació.  
2. Noticiari de Fòrum Sanitari. 
3. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques. 
4. Reunió anual. 
5. TV Girona. 
6. DipSalut. 
7. Jornada col·legial (30 d’abril). 
8. Nou repartiment de funcions a la Secció. 
9. Fòrum Sanitari. 
10. Sessió inaugural del Curs acadèmic 2010-201. 
11. Precs i preguntes. 
12. Lectura i aprovació de l’acta. 
13. Següent reunió. 

 
 

1. Formació 

Ja estan penjats els cursos per al 2011 de la Secció de Girona al web del Col·legi.  
- Disfunció de l’ATM (Carme i David). 
- Introducció a la pràctica psicomotriu (Marta). 
- Bàsic d’embenat neuromuscular (Alba). 
- Fisioteràpia conservadora de la Síndrome de dolor miofascial (Laura i Marta). 

Conferència Nens discapacitats, el 22 de gener (Marta). 
 

2. Noticiari de Fòrum Sanitari 
 Editat ja el nou número de la revista de Fòrum Sanitari amb l’article de la nostra 
coordinadora Alba Resplandis informant de les activitats per al 2011 i fent un breu repàs 
de l’any 2010. També surt el nou equip de la Secció amb un nou membre, en David 
Sánchez de Sant Feliu de Guíxols, i un breu resum de la nostra Reunió anual. A la 
contraportada surt l’entrevista al fisioterapeuta Sr. Orlando Mayoral. 

 
3. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques 

La Laura va anar a la reunió al Col·legi de Psicòlegs, però de tots els col·legis només van 
assistir-hi educadors socials i ella, quatre en total amb els psicòlegs. 
Van decidir fer un vídeo que es gravarà a Puig d'en Roca sense guió, només amb imatges 
i afegint una explicació durant l'exposició, atès que fer el guió de tot el vídeo 
comportaria molta feina i es correria el risc que no quedés bé. Es triarà un pacient d'allà 
valorant globalment totes les seves patologies. Es queda de nou per al proper 11 de 
gener. 
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4. Reunió anual 

El passat divendres dia 10, va tenir lloc a la nostra seu, la Reunió anual de la Secció 

gironina del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Aquest any es va optar per fer- la 
un divendres al vespre, en un intent de trobar la forma més encertada per als nostres 

companys col·legiats, atès que les altres edicions fetes en dissabte no havien tingut 
gaire èxit d’assistència. 
El resultat va ser igual de desencisador, per la qual cosa podem deduir que la manca de 
participació no és per una qüestió d’horaris. Com cada any, vam fer una explicació del 
que s’ha fet durant l’any 2010 com també dels objectius i activitats per al 2011. En 
acabar vam gaudir d’un sopar tots plegats al restaurant Blanc de Girona. 
Esperem que aquest proper any 2011 els Reis Mags d’Orient amb l’ajut del Tió, ens 

portin molta més participació dels nostres companys col·legiats. 
 

5. TV Girona 
El Sr. Enric Boyer, fisioterapeuta, va parlar el passat dia 16 de desembre de les patologies 
respiratòries cròniques i el seu tractament fisioterapèutic a TV Girona. Es pot seguir 
l’esmentada entrevista en l'enllaç següent www.youtube.com/watch?v=mlw44ErKhnQ  o 
bé consultant el web de TV Girona. www.tvgirona.tv  

 
6. DipSalut 

El dissabte 4 de desembre, el Dipsalut i l’Ajuntament de Platja d’Aro van inaugurar el 
primer Parc Urbà de Salut i la primera Xarxa d’Itineraris Saludables que s’han implantat 
als municipis de la demarcació de Girona. L’acte es va celebrar al Parc Urbà de Salut del 
Paratge dels Estanys. L’Organisme de Salut Pública implantarà un total de 105 Xarxes 
d’Itineraris Saludables i 181 Parcs Urbans de Salut a 105 municipis de la província. Una 
fisioterapeuta formada específicament com a dinamitzadora dels Parcs Urbans de Salut 
ensenya a utilitzar idòniament cadascun dels aparells. Finalment, s’explica com 
interpretar la senyalització de la Xarxa d’Itineraris Saludables, els espais per on 
transcorre i què cal fer per tal de poder-ne treure el màxim profit. 
Per fomentar l’ús dels Parcs i les Xarxes i ensenyar a fer-los servir correctament, 
periòdicament es faran sessions de dinamització a cada equipament. Estaran conduïdes 
per professionals especialment formats en la matèria. Se n’ha programat una cada mes 
per a cada Parc durant 3 anys (36 dinamitzacions). Pel que fa a les Xarxes d’Itineraris, es 
farà un total de 4 dinamitzacions per explicar la senyalització i donar algunes 
recomanacions d’ús.  

 

7. Jornada col·legial ( 30 d’abril) 
Es dóna data de la Jornada per al proper abril de 2011 i s’obrirà el procés per a tornar 
a presentar treballs. 

 
8. Nou repartiment de funcions a la Secció 

- Grup intercol·legial de la Gent Gran de Fòrum Sanitari – Laura i Carme 
- Comunicació – Alba i Carme 
- DipSalut – Marta i Laura 
- Formació – Xevi i David 
- Fòrum Sanitari – Alba i Marta 
- DMF – Tota la Secció 
- Relacions institucionals – Tota la Secció 
- Comissions – Xevi i David  
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9. Fòrum Sanitari 

S’ha presentat el tríptic del nou Catàleg de formació 2011 de DipSalut i Fòrum Sanitari 
amb els nous cursos: 

- Formació de cuidadors no professionals. 
- Exercici físic i prevenció de caigudes en la gent gran. 
- Higiene postural dels escolars. 
- El sòl en la transmissió de malalties 

Donem l’OK, però especificant el punt que els professionals que imparteixen els cursos 
són professionals de la salut especialitzats en la matèria. 

 
10. Sessió inaugural del Curs acadèmic 2010-2011 

En Xevi ha assistit a la sessió inaugural del curs 2010-2011 de la filial de Girona de 
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears corresponent a la invitació 
lliurada a la nostra secció. 
A la sessió, entre d’altres coses, s'ha presentat el nou president de la filial, el Dr. Gabriel 
Coll de Tuero, el qual ha fet un discurs integrador cap a la resta de professionals 
sanitaris, incloent-hi els fisioterapeutes. 
En finalitzar l'acte s'ha presentat la Secció de Girona, explicant qui som i on som, oferint 
unes targetes de visita de la Secció així com el suport dins les nostres funcions de 

representació del Col·legi al territori. 
Ha estat una sessió interessant. Tot i que el contacte ha estat breu amb el nou president, 
ha valgut la pena assistir-hi, atès que es presentava el nou president i aquest s'ha 
mostrat interessat i motivat amb la nostra presència. Ara ell té més present la Secció de 

Girona del Col·legi i als fisioterapeutes, a més de saber que el contacte que se li ha ofert 
(que ell ja coneixia, atès que ens ha enviat la invitació) és receptiu a les seves activitats i 

està interessat en la col·laboració interprofessional i entre institucions. 
 

11. Precs i preguntes 
Traslladem a la Junta la necessitat de detectar les empreses que venen Fisioteràpia el fet 
que ens tinguin catalogats correctament com a professionals sanitaris i no dins les 
teràpies alternatives. 

 
12. Lectura i aprovació de l’acta 
 Un cop acabada la reunió a les 20.30 h es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta. 

 
13. Següent reunió 
La propera reunió queda acordada per al dimecres 26 de gener a les 19.00 h a la seu 
de Girona. 

 
VP Coordinador/a     VP Cocoordinador/a 

Alba Resplandis     Mª del Carme Casellas 


