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Convocada a les 19h 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 multidisciplinars en les residències geriàtriques. 
4. Reunió Trimestral de seccions a Barcelona. 
5. TV Girona 
6. DipSalut 
7. Jornada col·legial  (30 d’abril) 
8. Nou repartiment de funcions a la Secció 
9. Reunió de presidents de Fòrum Sanitari 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 
 

 
 

1. Formació.  
El passat dissabte 22 de gener hi va haver la Conferència: Perspectives de 
l'Acadèmia Europea de Nens amb Discapacitat amb la Sra. Lourdes Macias. 

Es va agrair la dedicació de la Sra. Macias amb un obsequi. 

La conferència va anar molt bé, el tema va ser interessant i la gent en va sortir 
força contenta. Van haver-hi 31 assistents dels 42 inicialment inscrits. L'aula feia 
molt de goig tan plena de gent.  

S'ha parlat amb la Lourdes de la possibilitat de fer algun taller pràctic sobre algun 
dels aspectes de la fisioteràpia en pediatria. Ho valorem a la reunió de la secció i 
es presentarà la sol·licitud corresponent.  

Curs de psicomotricitat i de ATM ajornats. 
 

2. Noticiari de Fòrum Sanitari. 
Es demanen disculpes per no haver rebut els dos últims noticiaris per error 
administratiu. Sortiran aquesta setmana. 
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3. Jornades multidisciplinars en les residències geriàtriques. 

El passat 11 de gener la Laura va anar a la reunió amb els psicòlegs. Es va 
demanar als assistents si voldran ser moderadors d’alguna de les taules de la 
jornada, o si algú del seu Col•legi estaria disposat a ser-ho, tot i que ja ho tenen 
tot cobert més o menys. 
Es va treballar el perfil del cas. Aquest perfil serà llegit pel moderador de la taula 
rodona per situar el cas. Cal que entre tots el fem concís, entenedor i amb els 
requisits bàsics per tal de que els ponents, conjuntament amb la filmació, tinguin 
els elements suficients per treballar el cas des de les diferents vessants 
professionals.  
Esperem el guió via mail per poder començar a treballar-lo.  
Propera reunió 1 de febrer a les 19'30. 
La representant dels fisioterapeutes serà la Sra. Montse Palom. 

 
 

4. Reunió Trimestral de seccions a Barcelona. 
El passat 18 de gener hi va haver la Reunió de Seccions a Barcelona en la qual hi 
va assistir l’Alba. 
Els temes parlats van ser: 
- Es va explicar la nova metodologia de presentació d’informes i Plantilles de 

despeses dels membres de les seccions. 
- Es van pautar les dates de les properes reunions trimestrals que seran: 
- 2on dimecres de març 
- 2on dimecres de juny 
- 2on dimecres de setembre 
- 2on dimecres de desembre 
- Resum del 2010- Molt bé en general. 
- Objectius 2011:  

1- DMF a Olot  Ens recorden que aquest any 2011 el tema comú central 
serà la incontinència urinària, pel que seria recomanable fer la 
conferència sobre aquest tema. 

2- Presentacions oficials.  Quan els estaments polítics s’hagin situat, es re 
emprendrà el projecte. 

3- Comunicació- Seguirem participant a la revista fòrum sanitari i al 

noticiari del Col·legi. 

4- Participació en activitats de l’associació Fòrum Sanitari. 

5- Seguir participant en el programa Tv Girona.  

6- Reunió anual 2011. Pensem possibilitats de canvi de format per o 
estratègies per que hi hagi més assistència. 
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7- Participació en proves esportives de ressò.  

8- Seguir amb assessories 

9- Anar a Universitat fisioteràpia Girona per informar sobre col·legiació  + 

possibilitat de col·legiar-se a Girona en dates establertes. 

10-  Conveni biblioteca , no s’ha renovat per què no s’utilitzava. S’estan 
buscant alternatives. 

11- Formació. S’intentarà fer un mínim d’una formació per trimestre. 

 
5. TV Girona 

Repàs de temes de TV Girona: 

- Incontinència: (possibilitat de la Sra. Gemma Formiga i Alba) 

- Adaptació del lloc de treball: Sedestació (Xevi i Manel) 

- Adaptació del lloc de treball: Cadena de producció (Xevi i Manel) 

- Prevenció de caigudes en gent gran (Laura i Gabriel) 

- El fisioterapeuta a casa (Sr. Lluís Puig i Carme) 

A l’espera que la Meritxell Bonet ens doni dates per la gravació dels programes. 

 
6. DipSalut 

El passat dimarts 11 de gener la Marta Romera es va reunir amb la Sra. Gemma 
Brunet, el Sr. Pau i el Sr. Marc del Dipsalut, i amb la Sra. Ruth Espuche, i el Sr. 
Lluís Barnés del COMG i per acabar de detallar, el procediment per cobrar el 
projecte de formació del Dipsalut.   

Els van explicar que serà més fàcil fer-ho de forma contractual que no pas a 
través de subvenció, per tant ara, Fòrum associació de Col·legis Sanitaris, passarà 
a ser proveïdor del Dipsalut. També es va parlar de la firma del conveni ja 
modificat, i ens van fer entrega dels tríptics del catàleg dels quals hem de fer la 
difusió nosaltres.  

També es va tractar el procediment de recepció i adjudicació de les sol·licituds 
dels ajuntaments, i és per això que queda pendent fer una reunió del grup de 
treball del Dipsalut de Fòrum.  
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El 17 de gener la Marta i la Laura es van reunir amb els representants del COMG i 
del Col·legi de Veterinaris per fer el traspàs de la reunió del dia 11 amb els 
representants del Dipsalut, explicant com estava el projecte de formació. Es va 
acordar el mail de resposta a les sol·licituds dels ajuntaments, i que es 
traspassaria a la reunió de presidents de Fòrum la qüestió econòmica i de 
contractes del projecte.  

El proper dia 28 de febrer ens tornarem a reunir per fer la primera resolució de 
les assignacions de les sol·licituds, que acabarem de confirmar en una altra 
reunió amb els representants del Dipsalut.  

 

7. Jornada col·legial ( 30 d’abril) 
S’accepten dos nous treballs per a la jornada. 

 
 

8. Reunió de Presidents de Fòrum Sanitari 
L’Alba i la Marta, és van reunir amb els representants del COMG, del CODIGI i del 
Col·legi de Veterinaris. 
Els temes tractats: 
- La firma del conveni amb Dipsalut, que la farà la Sra. Carme del CODIGI, com a 
presidenta, i el Sr. Pere del COMG, com a secretari de l'associació. 
- La firma dels contractes i dels pagaments dels docents, del projecte de formació 
del Dipsalut, serà a càrrec de la Marta Romera, com a tresorera de l'associació. 
- El CODIGI s'ocuparà de consultar com ha de ser la redacció dels contractes del 
projecte de formació del dipsalut i el COMG consultarà quina serà la millor 
fórmula per poder abonar les hores de secretaria/administració a la persona 
corresponent. 
- Pel que fa a les propostes de cada col·legi, s'ha acordat que es perfilaran més i 
abans de la propera reunió s'hauran treballat per mail per poder concretar el que 
es farà aquest 2011. 
- Pel que fa a la revista fòrum sanitari s'acorda que es mantindrà la mateixa 
temporalitat i el mateix format, ja que és el que els patrocinadors paguen i sinó 
s'hauria de fer el projecte de cap i de nou. De moment pensem que no ens convé 
fer més canvis aquest any. 
- La proposta de fer una revista de divulgació a la població, es veu amb bons ulls i 
s'acorda que el Sr. Pere Rimbau del COMG aprofitarà la reunió que té amb els 
farmacèutics per formar part de l'associació, per preguntar-los com gestionen la 
seva revista i si hi ha la possibilitat de col·laborar-hi.  
La propera reunió serà el 15 de març. 

 
 

9. Precs i preguntes. 
S’han detectat uns possibles casos d’intrusisme i s’ha enviat al representant del 

Col·legi que se n’encarregarà de informar-se’n i gestionar-ho. 
 

10. Lectura i aprovació de l’acta 
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Un cop acabada la reunió a les 21h es procedeix a la lectura i aprovació de l’acta. 

 
 
 

11.Següent reunió 
La propera reunió queda acordada pel de 16 febrer a les 19h a la Seu de 
Girona. 

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


