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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 09/11 Hora d’inici: 20.30 h Data: 28/10/11 
 

Assistents: 
 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sanchez 
 Maria del Carme 

Casellas  
        

         
 

Ordre del dia 
1. Formació. 
2. Comunicació. 
3. Proves esportives. 
4. Reunió trimestral. 
5. Reunió de presidents de Fòrum Sanitari. 
6. Reunió anual. 
7. Valoració DMF 2011. 
8. Serveis / actes d’apropament al col·legiat. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l'acta. 
11. Següent reunió. 

 
1. FORMACIÓ 
 
Seminari de sedestació: va anar molt bé. El docent va ser molt didàctic i proper. 
 
La valoració de les formacions que s’estan oferint a través del DipSalut són, en 
general, molt bones, entre 4 i 5 sobre 5, la majoria. 

 
 
Formació 2012: En funció de la demanda recollida al llarg dels diferents actes formatius que 
s’han anat organitzant, creiem que és convenient: 

- Un curs de temàtica sobre reeducació postural / cadenes musculars o pilates per 
fisioterapeutes. 

- Hi ha demanda sobre relaxació, que es podria cobrir amb la conferència d’en Joan 
Prats. 

- Demanarem a la Comissió de ObUGi si es pot fer un seminari tècnic o un curs sobre 
hipopressius o treball de sol pelvià. 

- Hi ha demanda d’ATM, i els cursos que s’han fet a Girona s’han omplert. El professor 
ha estat ben valorat les vegades que ha vingut, així que creiem interessant tornar-lo a 
oferir. Si el professor es planteja donar un curs avançat, també ens interessa a 
Girona. 

- El curs de Fisioteràpia conservadora de la Síndrome de Dolor Miofascial (SDM), si 
encara hi ha demanda després del que hi ha programat a Lleida i a Barcelona, es 
podria tornar a portar. Si es vol reeditar el curs d’invasiu creiem que es podria portar a 
Girona, atès que som la primera Secció que va oferir el de conservador. 

- Hi ha demanda sobre valoració neuromotriu, psicomotricitat o Bobath, que són de 
temàtica pediàtrica. Se n’hauria de oferir algun d’aquest tipus. 
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- Hem fet dos bàsics d’embenats neuromusculars i farem el tercer properament, ens 
interessaria programar-ne un d’avançat. 

- La Secció està interessada en si surt alguna proposta de temàtica musculosquelètica 
des del Col·legi per incloure-la de cares a la primavera del 2012. 

- Sobre els seminaris tècnics, prèviament, ja havíem demanat: 
* Hemiparèsia 
* Diagnòstic palpatori 
* Suport instrumental 
* Protecció de dades 
* A més, si hi ha demanda es pot tornar a repetir el de Reeducant la sedestació. 

 
Curs d’ATM: els passats dies 21,22 i 23 d’octubre, es va realitzar a la seu el curs d’ATM. Va 
ser ben valorat pels assistents, tant per la temàtica com per la metodologia. La gent es va 
interessar per si hi havia algun curs avançat. 
 
Jornada Dolor Crònic: Rebut correu electrònic en el qual se’ns convida a anar a una reunió 
per situar el tema i tornar a engegar-lo. Hem quedat per al dia 3 de novembre. L’Alba ha 
enviat correu electrònic a Dept. Professional  perquè li faciliti o faci ella el contacte amb el Sr. 
Rafa, amb qui anteriorment ja havíem quedat que col·laboraria en aquesta jornada, per 
tornar a reprendre el tema i que ens ajudi a buscar ponents. 
 
Seguiment de propostes dels diferents tallers i seminaris proposats.  
Restem a l’espera de resposta. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (només per fer memòria) Responsable Data realització 
Coordinació Curs Embenats neuromuscular Xevi Sala 5,6 novembre 
Jornada Dolor Crònic: reunió amb nova junta psicòlegs 

- reprendre la recerca de ponents 
- proposar data i lloc de realització 

Alba Resplandis 
Xavi Sala 
David Sanchez 

3 novembre  
reunió 
novembre 

Tornar a insistir al Departament de Formació sobre  
propostes dels diferents tallers i seminaris proposats 

 
Xavi Sala 

novembre 

 
2. COMUNICACIÓ 
El Departament de Comunicació del Fòrum Sanitari ens ha enviat les galerades de 
l’edició d’octubre. Ok. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Actualitzar les activitats al Google calendar Xevi Sala Mensualment 
Posar al Facebook tots els temes que acordem: si es fan 
proves esportives, formació, articles, TVGi posar enllaç, 
conferències... 

Mª del Carme  
Caselles 
 

Quan 
convingui 

 
3.  PROVES ESPORTIVES 
S’ha enviat correu electrònic a l’entitat de Banyoles amb la qual ha col·laborat  la Secció 
aquests dos últims anys per si podien passar una previsió de proves en què pogués ser 
interessant la nostra col·laboració, estem esperant resposta. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Buscar noves proves interessants per a l’any 2012  Tots els 

membres 
Últim 
trimestre 
2011 

Preguntar a Banyoles, ja que segurament se celebrarà el 
Mundial de triatló: esperem resposta 

Alba 
Resplandis 

Octubre 

 
4. REUNIÓ TRIMESTRAL DE SECCIONS 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió trimestral Alba 

Resplandis 
Mª del Carme 
Caselles 

12/12/2011 

 
5. REUNIÓ DE PRESIDENTS DE FÒRUM SANITARI 
Realitzada la reunió el 25 octubre 
Formació: La formació programada pel Col·legi d’Infermeria, per al novembre, només hi ha 
dues inscripcions a dia de la reunió. Es dóna una setmana més de marge i si no s’arriba al 
mínim d’inscrits, s’anul·larà. 
Es queda que es tornarà a oferir el curs el proper any, igualment que l’anul·lat de d’activitat 
física... del Col·legi de Fisioterapeutes, que es tornarà a oferir al gener. 
Veterinaris proposa un curs de manipulació d’aliments. Falten pressupostos per poder-lo 
aprovar. També  seria  pera  l’any que ve.  
Es parla de tornar a oferir curs de català nivells C i D per al curs 2013. 
També sorgeix la proposta d’un curs d’anglès tècnic. S’ha de mirar. 
 
Assessor comptabilitat: Es proposa nou assessor comptable per a l’any 2012. Estem tots 
d’acord amb el pressupost que ens demana per fer la feina. 
Properament es reunirà un representat de l’associació amb la nova junta del Col·legi de 
Psicòlegs i junta de Col·legi de Farmacèutics per acabar de decidir si entren formar part de 
l’associació.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 
Assistència a la propera reunió 

Alba 
Resplandis 

 /11/11 

 
6. REUNIÓ ANUAL DE LA SECCIÓ 
 
Se’ns informa que possiblement es passi la reunió anual al gener. 
Segurament es facilitarà l’organització d’una conferència prèvia.  
Estem d’acord en què es faci un sopar. 
 
En David ha mirat pressupost a La Tagliatella. Com que encara falta per al gener, en 
buscarem més i els enviarem junts. 
 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar data de reunió anual i si es fa conferència, quina Alba amb 

Departament 
de Formació i 
Junta 

Novembre 
Desembre 

Preparar el PPT per a la reunió anual Alba 
Resplandis 

Octubre a 
Gener 

 
Buscar restaurant i pressupost per al sopar. 
Passar-ho al Departament Professional, a la coordinadora 
de seccions 

David 
Sanchez, 
Dept. 
Professional 

Octubre 

 
7. VALORACIÓ DMF 2011 
 
L’Alba ha parlat amb la Gemma per felicitar-la de part de tota la Secció  i agrair la seva 
tasca i la de les seves companyes. 
En David va enviar el correu electrònic d’agraïment. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
8. SERVEIS / ACTES D’APROPAMENT AL COL·LEGIAT 
 
El dia 26 del passat mes, va haver-hi una consulta amb l’assessor laboral. 
El proper dia 9 de novembre hi ha una consulta amb l’assessor laboral a les 18.00 h. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 
Anar a obrir i tancar la seu per la consulta 

Xevi Sala 09/11/11 

 
9. PRECS I PREGUNTES 
 
Parlat amb Departament Professional els problemes de cobertura d’Internet a la seu, des 
de Junta se’ns informa que a la reunió de Junta permanent es va aprovar la instal·lació 
d'una línia fixa d'ADSL i que ells s’ocupen dels tràmits necessaris. 
 
La targeta SIM del mòbil de la Secció no funciona. Parlat amb Departament Professional, 
hem quedat que vagi a la botiga Movistar per sol·lucionar-ho. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   

 
10. Lectura i aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.00 h. 
 

11. Data propera reunió 
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29 de novembre a les 20.30 h. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 
Nom membre Secció Concepte Data Import 

Full dietes   Xavier Sala 
pàrquing   
Full dietes   David Sanchez 
pàrquing   
Full dietes   Alba Resplandis 
Info activitats reunió vicesecretaria   

 Info activitats seminari sedestació   
 Tiquet pàrquing setembre   

 Mª Carme Caselles 
  

  

 Laura Xargay 
  

  

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Alba Resplandis Segovia                                Mª del  Carme Caselles Miret 


