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Convocada a les 10.00 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 10’15 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. TV Girona. 
5. DipSalut. 
6. Jornada col·legial  (30 d’abril). 
7. Reunió de la Junta de l’associació Fòrum Sanitari. 
8. Gestions Associació Fòrum Sanitari. 
9. DMF 2011. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Precs i preguntes. 
13. Següent reunió. 
 

 

1. Formació 
El Curs de psicomotricitat ha començat i s’està realitzant correctament i de 
moment tothom està molt satisfet. 

El dia 19 de març a les 10.30 h hi ha una formació que servirà per poder fer el 
taller als casals Sant Jordi de Catalunya Caixa. L’Alba i la Laura seran les 
persones que hi aniran en representació de la Secció. 

 
2. Noticiari de Fòrum Sanitari 
Finalment s’han rebut els noticiaris endarrerits, i esperem que no hi hagi cap 
més problema. 
 
Ja està entregat l’article sobre la mort i el breu per al proper Noticiari. 
 
L’Alba està a l’espera de la convocatòria de la reunió per poder anticipar els 
temes per a les properes edicions. 
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3. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques 
A la reunió de l’1 de febrer es va concretar el perfil del cas i es va enllestir el 
guió per poder fer la filmació. Ens passaran tota la informació recopilada per 
si es vol fer alguna esmena. Ja es té quasi tot enllestit.  
Una vegada donat el vist-i-plau es tirarà endavant la filmació, ja tenim un 
conveni amb l’ERAM (Escola Universitària Audiovisuals Multimèdia) per portar a 
terme la projecció.  
Quan es tingui la filmació, ens la faran arribar perquè cada participant a la 
taula la pugui veure i treballi la seva part. Posteriorment es convocarà una 
reunió conjunta amb tots els ponents per unificar i que no se solapin 
conceptes.  

 
4. TV Girona 
Programa “Salut” per al dia 31 de maig ja està reservat per la Gemma Formiga i 
el tema de la incontinència. 

El dia 1 de març no ens ha estat possible fer cap dels temes previstos i de 
moment sembla ser que les dates estan compromeses, per tant, quan sigui 
possible ja ens n’oferiran de noves. 

 
5. DipSalut 
El proper dia 7 de març, la Marta anirà al matí a parlar amb els tècnics del 
DipSalut i a la  tarda hi ha convocada la reunió del grup de treball de DipSalut 
de Fòrum Sanitari per definir les assignacions dels cursos als ajuntaments. 

 
6. Jornada col·legial (30 d’abril) 
Hi ha un nou treball presentat: De la immobilitat a la dismobilitat en geriatria. 
En general ens sembla una bona proposta. 

 
7. Reunió de la Junta de l’associació de Fòrum Sanitari 

 La propera reunió serà el 15 de març a les 17.00 h. 

 
8. Gestions associació Fòrum 

Ens vam reunir l’Alba i la Marta, al COMG, amb el Sr. Lluís Barnés, que ens va 
ensenyar els primers documents que presentarem al DipSalut. Són els 2 
pressupostos que ens van demanar, un per al tema de l'autoria dels cursos, 
la difusió i la gestió i l'altre per a la bossa d'hores dels formadors d'aquests 
cursos. Vam parlar amb ell de què periòdicament ens veurem, ja que ens 
assessorarà en el tema de la tresoreria de l'Associació. 
 
Tot seguit, vam anar al CODIGI per parlar amb la Sra. Carme Puigverd, 
presidenta, per posar en comú un seguit de punts de com ha d'anar encarat 
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el funcionament de l'Associació, sobretot ara que s'ha posat el primer 
problema econòmic sobre la taula, amb el curs de català. Totes tres estem 
d'acord en què els projectes s'han de presentar a la reunió de Junta de 
l'associació, i pensem que seria bo tenir un sol formulari i, si s'aproven tan 
els beneficis (econòmics i mediàtics) com els dèficits, seran repartits al 25% 
per a cada col·legi, ara que actualment som 4 col·legis que formem 
l'Associació Fòrum. També es va posar sobre la taula la qüestió que el major 
benefici ha de ser per als col·legiats, per tant intentarem que tots els 
projectes tinguin un cost el més ajustat possible, i això passarà per disposar 
de les instal·lacions i dels recursos dels 4 col·legis en primer lloc, abans 
d'anar-los a buscar externament si no són indispensables. Els punts tractats 
es posaran sobre la taula en la propera reunió de Junta de l'associació. 

 
9. DMF 2011 

Es reflexiona i es proposa un canvi de plantejament en la realització del DMF 
2011. 
Enlloc de fer-ho a 2 poblacions gironines, ja que els companys/es d’Arbúcies 
s’hi han implicat molt, pensem fer-ho només allà. 
La Gemma Formiga ens comenta que podrien ser 5 persones, i que 
l’ajuntament no hi posarà cap inconvenient. Serà ella que farà el contacte 
amb l’Ajuntament per trobar la millor ubicació. Semblaria interessant poder 
estar a la plaça de l’Ajuntament. 
La data proposada serà el 10 de setembre. 
Les activitats proposades seran les mateixes de cada any, i a més faríem la  
conferència/taller del tema de l’any: la incontinència. Potser també seria 
possible fer algun taller d’alguna altra temàtica. 
El material que necessitarem serà el mateix que l’any passat i per fer la 
conferència/taller es té pensat anar a una sala annexa a l’Ajuntament.  
El material per als tallers ja es detallarà. 

 
10. Precs i preguntes 

Recordar que la propera reunió trimestral a Barcelona serà el 9 de març a les 
19.30 h. 

 
10. Lectura i aprovació de l’acta 

Un cop acabada la reunió a les 12.00 h es procedeix a la lectura i aprovació de 
l’acta. 

 
11. Següent reunió 

La propera reunió queda acordada per al 26 de març a les 10.00 h a la seu de 
Girona. 
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VP Coordinador/a     VP Cocoordinador/a 
Alba Resplandis      Mª del Carme Casellas 
 


