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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 11/12 Hora d’inici: 20.00 h Data: 19/12/12 

 
Assistents: 

 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sanchez 
 Maria del Carme 

Casellas  
   Maria Oliva   

 
Ordre del dia 

1. Formació. 
2. Comunicació. 
3. Proves esportives. 
4. Reunió trimestral de seccions. 
5. Reunió de Fòrum Sanitari. 
6. Reunió Grup de Treball del DipSalut. 
7. Reunió anual  Secció + conferència . 
8. Precs i preguntes. 
9. Lectura i aprovació de l'acta. 
10. Següent reunió. 

 
1. Formació 
Formació 2012:  

-S’han penjat les dates per al curs Taller introducció a la Fisioteràpia respiratòria en 
geriatria: 24, 25 i 26 maig 2013. També per al Curs introductori a l’exercici terapèutic 
cognoscitiu. Mètode Perfetti, 19 i 20 juliol. 
L’Alba i la Carme assistiran al curs de Perfetti. 
La Laura assistirà al de respiratòria en geriatria. 
-Contactarem amb el Miguel Angel Martínez, de la Comissió FNME proposant una 
conferència o masterclass per acompanyar la reunió anual. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Formalitzar la col·laboració i inscripció de la Carme, l’Alba 
i la Laura per als corresponents cursos contactant amb el 
Departament de Formació. 
 
Contactar amb Miguel Angel Martínez. 

Alba, Carme, 
Laura 
 
 
Xevi 

Durant el mes 
de gener 
 
 
Gener 

 
2. Comunicació 
Noticiari: 
S’ha passat resum anual. 
Revista Fòrum: 
S’ha presentat resum anual i breu del DiFT. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendent realitzar article sobre Jornada solidària. Alba  
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3. Proves esportives 
S’ha fet fa la proposta, a la reunió trimestral, de buscar una fórmula perquè les participacions 
de les proves esportives no siguin sempre de forma voluntària, sinó que les institucions 
s’impliquin en la contractació i el Col·legi facilita la borsa, canviant el format de voluntariat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 
4. Reunió trimestral de seccions 
La renovació de membres de les seccions es deixa de cares a febrer-març. 
S’està replantejant una nova forma de gestió de les seccions, més autònoma. 
Es va fer una valoració per part de les seccions del DiFT en què es va coincidir en la falta de 
publicitat de les conferències que van oferir aquestes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Reunió de Fòrum Sanitari 
Jornada solidària Marató de TV3: va ser un èxit amb l’assistència de 500 persones i es van 
recaptar uns 3.000 € bruts i el diumenge de la Marató es van ingressar. 
Tasques a realitzar 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió. 
 

Alba 
Resplandis 

 21/12/12 

6. Reunió Grup de Treball DipSalut 
S’han fet dues reunions bastant seguides - 29 de novembre i 3 de desembre- per tal de 
presentar, discutir i concretar les propostes formatives de cares al 2013.  
S’ha acordat que les formacions que estem duent a terme des del Col·legi de Fisioterapeutes 
- Prevenció de caigudes i exercici físic en gent gran i Higiene postural a les escoles- es 
continuaran fent, atès que estan funcionant molt bé. Es replantegen les altres dues 
formacions que s’han dut a terme fins ara - per part del Col·legi de Veterinaris i Infermeria 
(aquest últim compartia el curs de formació de cuidadors no professionals amb el CFC)-.  
 
Les demanades que ens fan des de DipSalut, que parteixen de les necessitats que detecten 
en la població, van dirigides a ajudar en el tema de la crisi que estem patint. Per una banda 
proposen que expliquem formes saludables i econòmiques d’alimentació, com conservar els 
aliments, etc., ja que han detectat un augment de casos de malnutrició. També detecten un 
augment dels problemes psicosocials, motiu pel qual el Col·legi de Psicòlegs prepararà 
algun tema relacionat amb el control i gestió de les emocions, és el primer any que formen 
part del projecte perquè han entrat a formar part, aquest any, de l’Associació Fòrum Sanitari i 
el Col·legi de Metges proposa un tema per a l’abordatge de les ciberadiccions.  
 
Ens hem de tornar a reunir properament amb el DipSalut per concretar calendaris i procurar 
que els ajuntaments disposin quan abans millor de les propostes per tal que els col·legis 
puguin obrir les borses de treball segons les demandes, el més aviat possible. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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Propera reunió. Alba ? 
 

7. Reunió anual de la Secció + conferència 
Ens plantejàvem seguir amb la fórmula de reunió + conferència, però amb un enfocament 
més pràctic a veure si així els col·legiats ho troben més interessant i hi assisteixen. 
Proposem  fer-la a finals de gener / principis de febrer. Plantegem fer tipus masterclass de 
punció seca a Miguel Angel Martínez, qui accepta i concretem data el 9 de febrer. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Acabar de coordinar la masterclass amb el Miguel Angel.  
Insistir en què es faci gran difusió. 

 Xavi amb 
Departament 
de Formació  

Gener 

Preparar el Power Point per la reunió anual. Alba 
Resplandis 

 Gener 

 
8. Precs i preguntes 
Els membres de la Secció creiem que és necessari buscar i trobar noves formes de 
dinamització de la Secció i els col·legiats.  
 
Des de la Secció de Girona pensem que una bona fórmula seria que ens desplacéssim a 
diferents capitals de comarca - previ contacte i organització necessàries amb els centres de 
Fisioteràpia i fisioterapeutes de la zona- per tal de compartit idees (tipus Apropament al 
col·legiat) i promoure xerrades, exposició de casos clínics, tallers pràctics, que donarien ells 
mateixos (qui li sembli que té alguna cosa interessant per compartir i se’n vegi capaç de fer-
ho amb el rigor mínim necessari que exigeixi el Col·legi) prèvia revisió de la proposta / 
l’exposició per part del Col·legi.  
Hauríem de trobar la manera de poder gestionar això.  
Per exemple, ens podríeu donar ja unes condicions prèvies que haurien de reunir els 
ponents i els temes a exposar? 
Seria possible? Com ho veieu? 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Esperem resposta de Junta. Alba Gener 

 
9. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.30 h. 

 
10. Data propera reunió 
Dilluns 21 de gener a les 20.30 h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 
 Concepte Data Import 

Inf. Visita hípica Unicorn 3-11-12  
Inf. Reunió gerència DipSalut 29-11-12  
Inf. Preparar jornada hípica Unicorn 1-12-12  
Inf. Jornada solidaria hípica Unicorn 2-12-12  

Alba Resplandis 

Inf. Reunió DipSalut 5-12-12  
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Inf. reunió Fòrum Sanitari 19-12-12  
Reunió Ass. Fòrum valoració jornada 21-12-12  
Dieta desembre   
Copies de càrrecs pàrquings des de 
juliol fins a desembre 

  

Dietes de juliol, setembre, octubre, 
amb pàrquings afegits 

  

Full dietes   
Ma Carme Casellas Full de dietes gener   

Full dietes  gener   
   

Xavier Sala 

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


