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Convocada a les 19.30 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 19.30 h amb el següent ordre del dia: 

Ordre del Dia 
 

1. Formació.  
2. Jornada col·legial  (30 d’abril). 
3. DipSalut. 
4. Reunió de la Junta de l’associació Fòrum Sanitari. 
5. Noticiari de Fòrum Sanitari. 
6. Mesa electoral. 
7. Acte Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya. 
8. El Col·legi en moviment: la Garrotxa i el Pla de l’Estany. 
9. TV Girona. 
10. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques. 
11. DMF 2011 
12. Reunió amb els representants del Col·legi de psicòlegs 26/04/11. 
13. Precs i preguntes. 
14. Lectura i aprovació de l’acta. 
15. Següent reunió. 
 

 
1. Formació 

Els cursos que hi ha programats a Girona són: 
- Bàsic embenat: 14-15 de maig. 
- Punts gallet: 20, 21, 27 i 28 de maig. 
Ha acabat el Curs de Psicomotricitat a Palafrugell i ha estat molt positiu per a tots 
els assistents. 

 

2. Jornada col·legial ( 30 abril ) 
S’ha anul·lat la Jornada a causa de la falta d’inscripcions per part dels col·legiats. 
Proposarem al Departament de Formació del Col·legi la modificació del format 
afegint alguna ponència d’algun fisioterapeuta de renom. 

 
3. DipSalut 

El projecte ja està en marxa, s'estan confirmant dates amb els ajuntaments de les 
diferents poblacions de la província per als cursos i la conferència. 

Ja s'ha publicat el llistat provisional dels candidats de la Borsa de treball del 
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projecte i hi ha 45 col·legiats apuntats.  

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

S'ha acceptat la proposta de formació que va presentar el CFC per realitzar-la a 
partir del mes de setembre d'enguany. Es publicitarà a partir del juliol, quan el 
pressupost estigui tancat. S'estan valorant més propostes presentades pels altres 

col·legis, sobre les quals es prendrà alguna decisió en la propera reunió. 

Es continuen les converses amb diferents col·legis sanitaris de la província per 
ampliar l'associació. 

La propera reunió serà el 14 de juny. 

 
5. Noticiari de Fòrum Sanitari 

El Noticiari d’abril ja està fet i properament es farà l’enviament. 

En el proper Noticiari es parlarà en el Breu sobre les eleccions del Col·legi, i en el 

tema comú seran les diferents opinions de tots els col·legis de com han afectat 
les retallades sanitàries a tots els col·lectius. Farem una visió fisioterapèutica de 
tots els camps afectats (mútues laboral, hospitals, centres educatius, centres 
privats…). 

 
6. Mesa electoral 

El dijous 12 de maig, la Secció de Girona estarà oberta de 10.00 h a 20.00 h per 
tal de facilitar al col·legiat el seu dret a vot. 

 
7. Acte Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya 

El proper 7 de maig de 11.30 h a 13.00 h vindrà una representació de 
l’Associació de Centres de Fisioteràpia de Catalunya a la seu de la Secció de 
Girona per tal de fer una xerrada informativa. 

 
8. El Col·legi en moviment: la Garrotxa i el Pla de l’Estany 

La Junta del Col·legi es desplaçarà el dimarts 31 de maig a les 20.00 h a Olot per 
tal de fer l’apropament al col·legiat. Hi assistiran l’Alba o la Carme en 
representació de la Secció. 

 
9. TV Girona 

La Gemma Formiga ja ha passat el guió sobre el programa “Salut” sobre 
incontinència i s’emetrà el dia 31 de maig. Com a responsables hi assistiran 
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l’Alba o la Carme. 

Es va realitzar la gravació d'una entrevista per al programa Salut de TV Girona 
emès el 07/04/2011, presentat per Meritxell Bonet, en el qual s'entrevistava al 
convidat (Xavier Sala Garcia, en qualitat de membre de la Secció de Girona i 
coordinador de la Comissió d'Aparell Locomotor) sobre quins són els problemes 
musculosquelètics que poden aparèixer quan s'està assegut i com evitar-ne 
l'aparició. 

 
10. Jornades multidisciplinàries en les residències geriàtriques 

Es van reunir el 26 d’abril tots els membres del comitè científic, representants 
dels respectius col·legis professionals més els ponents de la taula rodona, per 
visualitzar la filmació del cas i posar un ordre, tant pel que fa a temps d'exposició 
com per organitzar-nos en què dirà cada col·legi i així no solapar-nos. A nosaltres 
ens representarà la Montse Palom que ja està treballant en la seva participació. Es 
va posar com a data límit per enviar el PPT de cada col·legi el dia 10 de maig. 
A més, als representants dels col·legis se'ns va donar un recull de les 
comunicacions perquè les valorem, i es posaran en comú els punts de vista el dia 
10/05/11. 

 
11. DMF 2011 

Ens hem anat comunicant amb la Gemma Formiga i el Col·legi per al DMF a 
Arbúcies. El Col·legi formalitzarà properament la petició del permís a 
l’ajuntament. 

 
12. Precs i preguntes 

Demanem que s’actualitzi la part de la web de la Secció de Girona pel que fa a 
actes, foto de grup i formació. 

 
 

14. Lectura i aprovació de l’acta 
 

Un cop acabada la reunió a les 22.00 h es procedeix a la lectura i aprovació de 
l’acta. 
 

 
15. Següent reunió 
 
La propera reunió queda acordada pel 27 de maig a les 19.30 h a la seu de 
Girona. 
 

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


