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SECCIÓ TERRITORIAL DE 

Núm. d’acta: 06/11 Hora d’inici: 20.00 h. Data: 20/06/2011 
 

Assistents: 
Col. 0763 Alba Resplandis Segòvia  Col. 4034 Laura Xargay Esparraguera  
Col. 4976 Maria del Carme Casellas Miret  Col. 7685 David Sanchez Martínez 
 Col. 4215 Xavier Sala García   

 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. Noticiari de Fòrum Sanitari. 
4. El Col·legi en moviment: Garrotxa i Pla de l’Estany. 
5. Reunió trimestral de seccions a Barcelona. 
6. DMF 2011. 
7. Reunió de l’Associació Fòrum Sanitari. 
8. Acte de representació a l’EUSES GARBÍ.  
9. Demanda de noves places a la Secció de Girona. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l’acta. 
12. Següent reunió. 

 
 

1. Formació.  
Tal i com vam quedar en l’última reunió, en Xavi va demanar a la Roser valoracions de les 
formacions fetes fins ara a la seu de Girona. 
Els resultats són positius amb una mitjana de 7-8. 
Es manifesta interès per fer el Curs de punció seca a Girona. 
 
Propostes de formació: 
El Xavi contactarà amb Roser per sol·licitar-los. 
 
TALLERS: 
Taller de Fisioteràpia respiratòria: per pediatria i adults. 
 
SEMINARIS: 
Per ordre de preferència, sol·licitem: 
1r- Reeducant la sedestació -setembre- 
2n- Hemiparèsia 
3r-Diagnòstic palpatori  
4rt-Suport instrumental en Fisioteràpia respiratòria o auscultació 
5è- SOL 
 
CONFERÈNCIA 
Sofrologia de Joan Prat 
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AMB EL FÒRUM SANITARI 
CURS: Activitat física i exercici com a eines complementàries de tractament 
- Proposta formativa presentada pel CFC:  5 dilluns a les tardes de 16.00 h a 20.00 h (4h). 
Els dilluns seran el 19 i 26 de setembre i el 3, 10 i 17 d'octubre. 
 
JORNADES: Estem esperant una resposta sobre l’acceptació oficial de la nova Junta per 
tornar a iniciar les gestions necessàries per tirar endavant la jornada conjunta amb el 
Col·legi de Psicòlegs sobre el dolor crònic. 
 
Caldria anar mirant de trobar més formadors de Girona per a la realització de la formació  
en general a Girona, però sobretot la relacionada amb el Fòrum Sanitari, per a la reducció 
de costos en dietes de desplaçament i per potenciar la Borsa de treball i promocionar els 
fisioterapeutes de la província. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
2. Proves esportives.  
Triatló europea a Banyoles: Cal concretar si tenim voluntaris. Si en tenim, quants i, en 
funció d’això, repartir els torns que calguin entre els membres de la Secció. 

Recordem Organització: 

Dissabte tarda: tres curses: 

15.00 h: Triatló popular amb uns 400 participants aprox. 

17.00 h i 19.00 h: triatló organitzada per la Federació Espanyola amb uns 300 participants 
a cada un. 

Diumenge matí: cursa internacional, entre 120-130 participants. 

Transpirinenca: La Isabel Robirola, ex-membre de la Secció - que està implicada 
directament amb la cursa- és qui coordina el voluntariat de fisioterapeutes. 

A canvi que el Col·legi els deixi les lliteres i per donar-los suport, ells ens posen el logotip 
del Col·legi a la seva web i en els llocs que pactem. El Col·legi  enviarà 6 lliteres, 1 plotter 
de divulgació i 12 samarretes per els 8 dies d'activitat dels 6 fisioterapeutes que hi 
participen. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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3. Noticiari del Fòrum Sanitari. 
Donat el vistiplau de la revista del juny. Per al mes de novembre caldrà tenir una entrevista 
del nou degà perquè surti en el número de desembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
4. El Col·legi en moviment: Garrotxa i Pla de l’Estany. 
El passat dia 1 va tenir lloc a Olot la trobada d’apropament al col·legiat. Varen assistir-hi 
uns 4-5 fisioterapeutes. El secretari, Gabriel Liesa, va presentar la nova Junta i a l’Alba 
Resplandis de la Secció de Girona, que els va explicar la formació de la Secció, els 
membres que la composen, els nostres objectius i les tasques realitzades sempre que els 
col·legiats havien respost, els nous projectes a la vista i se’ls va animar a participar per 
aportar idees i articles per poder publicar. 
Després el degà, Manel Domingo, va encetar els temes habituals: condicions laborals dels 
fisioterapeutes, mala remuneració per part de mútues (es va explicar que s’havia presentat 
l’Associació de Centres de Fisioteràpia a la Secció de Girona i el que es pretenia),  es va 
parlar d’intrusisme, explicant molt bé què cal fer en cas d’observar alguna actuació 
irregular. Va ser una trobada molt participativa per part de tots. Els assistents van valorar 
molt positivament aquest tipus de trobades i van celebrar que el Col·legi estigués feia uns 
anys, molt més actiu i que s’hi fessin cada cop més activitats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
5. Reunió trimestral de seccions a Barcelona. 
Hi va anar l’Alba amb tota la junta en ple que es va presentar a les seccions. Faltava la 
representació de Tarragona.  La Noemí de Lleida va anunciar que deixava la Secció. 
 
Es varen acabar de perfilar i concretar aspectes relatius al DMF 11. Ens varen dir que 
havíem de presentar els nous formularis de la conferència i les activitats ( l’Alba ja els ha 
passat a la Gemma Formiga i companyes d’Arbúcies que són les que les duran a terme). 
Si l’ajuntament ens confirma data i lloc oficialment abans del 15 de juliol, es podrien editar 
els fulls informatius perquè es distribueixin per la zona abans del DMF.  
 
Se’ns informa que s’han modificat els models d’acta. Se’ns explica el nou model que 
s’haurà d’utilitzar a partir d’ara.  
 
Es concreten alguns punts de les proves esportives que s’han de realitzar a Girona en què 
participem des de la Secció de Girona: 
1. Transpirinenca del  l'1 al 10 de juliol. 
2. European Cup Banyoles 2011, a Banyoles els dies 30 i 31 de juliol. 
 
Es trasllada la pregunta que l’Alba va formular a l’última reunió de la Secció sobre la 
possibilitat de fer una comissió de investigació o que el comitè científic fes tasques 
d’assessorament per als col·legiats que vulguin fer algun treball de recerca i no sàpiguen 



RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 4 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

com fer-ho. Es mirarà de buscar una fórmula que sigui viable. L’ideal seria fer el Curs 
d’investigació (que es va oferir a Girona, però no va sortir per manca d’inscrits. A 
Barcelona surt cada any ). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
6. DMF 2011. 
Ja s’ha sol·licitat el permís per a la ubicació de l’envelat a l’Ajuntament d’Arbúcies, però 
sembla que per algun malentès, encara no han rebut la confirmació oficial. El Col·legi ha 
de sol·licitar també la sala per a la conferència. 
Com que el grup d’Arbúcies que realitzarà les activitats no ha sol·licitat material, després 
d’insistir en què ens enviessin un llistat amb el que necessitessin, donem per fet que ja 
disposen del necessari. Tot i així, quedem amb la Marisa i la Sílvia que els dels envelats 
portin força moqueta per si els hi fes falta per fer algun del tallers. 
Cal concretar el membre de la Secció que anirà amb el grup d’Arbúcies. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
7. Reunió de l’Associació Fòrum Sanitari. 
El passat dia 14 de juny a les 17.00 h ens reunim: la Marta, com a membre de Junta del 
Col·legi i tresorera de l’associació,  i l’Alba, com a coordinadora de la Secció, amb els 
representants dels col·legis de veterinaris, infermeria i metges, com també, representants 
dels col·legis de farmacèutics i psicòlegs com a convidats. 
La Marta els explica tot el funcionament de l’Associació. També estan presents en la 
posada en comú de les propostes formatives que teníem pendents per a aquesta reunió: 
s’aprova la del CFC i la d’infermeria i queda pendent la de veterinaris perquè falten 
pressupostos. Els dos convidats es mostren interessats en formar part de l’Associació. La 
Rut els hi enviarà els estatuts i imports que cal aportar i el resum de les actes perquè es 
puguin acabar d’informar. Ja ens comunicaran la seva decisió. Quedem per al proper 23 
de setembre a les 17.00 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
8. Acte de representació a l’EUSES GARBÍ.  
L’Alba va assistir a l’acte de graduació de la II Promoció de graduats de l’EUSES GARBÍ 
que va tenir lloc a la mateixa Universitat. Va fer un petit discurs de felicitació a la 
universitat, professors i recent graduats i els va animar  a què consultessin la web del CFC, 
contactessin amb la Secció i aportessin les seves propostes, articles, etc...  
 
Després, el Sr. Narbona va fer el seu discurs, explicant els avantatges que tindrien els 
graduats abans del 2014 i informant-los i animant-los a registrar-se l’Associació 
d’exalumnes que es posarà properament en funcionament, oferint avantatges com la Borsa 
de treball als qui hi estiguin adscrits. 
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Acte seguit va col·laborar en la col·locació de la placa commemorativa de la 2a promoció 
de graduats. En Xavi va assistir a l’acte de diplomatura que va tenir lloc a Salt fent 
l’entrega d’orles i diplomes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   
9. Demanda de noves places a la Secció de Girona. 
Sol·licitem nou concurs de places per a membres de la Secció de Girona per sobrecàrrega 
de tasques. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   
   

 
10. Precs i preguntes 
Estem pendents de rebre el nou model d’actes. 

 
11. 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. 

 
12. Data propera reunió 
La propera reunió queda acordada per al 25 de juliol a les 19.00 h a la seu de Girona. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
    
    
    
    
    

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


