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Convocada a les 9.30 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 10.00 h 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. DMF 2011. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l’acta. 
11. Següent reunió. 
 

 
1. Formació 

El Curs de psicomotricitat s'està duent a terme i tothom n'està molt content i 
satisfet, fins al moment. El proper dia 2 d'abril serà l'últim dia. 

Recapitulem com està la situació formativa de la Secció: 
- Bàsic embenat: 14 i 15 de maig. 
- Punts gallet: 20, 21, 27 i 28 de maig. 

L’Alba va anar al cicle formatiu de Catalunya Caixa per tal de fer formació, hi van 
assistir tres persones, però va ser molt positiu. 

 
2. Noticiari de Fòrum Sanitari 

Anul·lada la reunió per pocs assistents. Es proposa fer-ho via correu electrònic, 
però sembla que s'han de replantejar algunes qüestions. De moment tenim la 
revista aturada. La Meritxell convocarà la reunió properament i veterinaris ja 
posaran algú. No s'editarà la revista de febrer, per tant tots els documents 
serviran per a l'edició de l'abril. 

 
 

3. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques 
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Estem a l’espera d’una nova convocatòria fins que finalitzi la filmació. 

 
4. TV Girona 

S’està decidint el guió per a l’entrevista d’en Xevi Sala sobre ergonomia i higiene 
postural en el lloc de treball. 

 
5. DipSalut 

Finalment ja s'ha posat en marxa el projecte del DipSalut per al qual hem estat 
treballant 3 anys, la formació per a la població a través de les peticions dels 
ajuntaments dels cursos: Cuidadors no professionals, Exercici físic i prevenció de 
caigudes en la gent gran i la conferència: Higiene postural per als escolars. 

Durant aquest mes de març hi ha hagut una reunió amb els tècnics del DipSalut i 
dues persones del grup de treball del DipSalut de Fòrum Sanitari per tancar les 
assignacions dels cursos als ajuntaments. 

El 21 de febrer es va obrir la borsa perquè els col·legiats s'apuntin a impartir 

aquesta docència i, degut a les poques sol·licituds i a la molta demanda que 
tenim, s'ha fet una pròrroga que la mantindrà oberta fins el dia 5 d'abril. Esperem 

que sigui suficient i que hi hagi molts col·legiats interessats. 

 

6. Jornada col·legial ( 30 d’abril) 
El nou treball de cicles lunars al final no es presenta per incompatibilitat de data. 

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

El dia 15 de març hi va haver la reunió de la Junta, on es van tractar i concretar 
diferents temes: Projecte del DipSalut, propostes formatives del Fòrum per al 

conjunt dels col·legiats i la descripció dels procediments per al bon 
funcionament de l'associació.  

S'han iniciat converses amb el Col·legi de Farmacèutics, per veure si s'afegiran a 
l'associació. 

La propera reunió serà el 12 d'abril i s'intentarà iniciar alguna de les propostes 
que es presentin. 

 
8. DMF 2011 

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. 

 
9. Precs i preguntes 
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En David s’informa de diferents proves esportives de ressò per tal de poder 
prendre-hi part en forma de voluntariat amb Borsa de treball. L’Alba també 
s’informarà a Banyoles. 

 
10. Lectura i aprovació de l’acta 

Un cop acabada la reunió a les 11.00 h es procedeix a la lectura i aprovació de 
l’acta. 

 
11. Següent reunió 

La propera reunió queda acordada per al 29 d’abril a les 19.30 h a la seu de 
Girona. 

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


