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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 02/2014 Hora d’inici: 20.00 h Data: 19/02/14 

 
Assistents 

 Alba Resplandis  Carme Casellas  Sílvia Serra  
 Ester Aranda  Laura Xargay  Núria Fuentes    
 Maria Oliva   David Sánchez    
 

Ordre del dia 
 

1. Reunió Col·legi de Psicòlegs 21/01/14. 
2. Formació 2014. 
3. Proves esportives. 
4. Reunió EUSES. 
5. DipSalut. 
6. DiFT 2014. 
7. Fòrum Sanitari. 

 
 

1. Reunió Col·legi de Psicòlegs 21/01/14 
 
Ens vam reunir per parlar amb el grup de teatre kilalia, que seran finalment els que faran el 
taller vivencial a la jornada. Els vam orientar sobre què volíem que es destaqués durant 
l'actuació. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   
   
   

 
2. Formació 2014 
S’ha cancel·lat el Curs Introductori a les tècniques de neurodinàmica per falta d’inscrits. 
Seria convenient valorar la reducció del preu dels curs per tal que hi hagi més inscrits, atès 
que darrerament s’han hagut de cancel·lar força formacions. 

S’ha passat proposta formativa al Departament de Formació. Esperem resposta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   
   
   

 
3. Proves esportives 
Vàrem acordar que per aquesta jornada només calia 1 fisioterapeuta/tutor i dos 
voluntaris/estudiants . 
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Per tant, des del Col·legi s’hauria de convocar una plaça per un fisioterapeuta de 9.30 h a 
13.30 h per al dia 9 de març de 2014 i serà el tutor de dos estudiants/voluntaris. L’Alba ja ha 
enviat correu electrònic al Departament Professional. 
De l’envelat i el material ja se’n cuiden ells. 
 
Per la cursa de ciclisme de Remences, del proper 11 de maig, queda pendent acabar de 
concretar les condicions, estem en contacte amb l’organització. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Esperem resposta de l’organització. Alba   
    
   

 
4. Reunió EUSES 
Molt positiva i resolutiva. Es varen aclarir objectius que teníem tant EUSES com CFC a 
l’hora d’aportar voluntariat/fisioterapeutes. Les organitzacions han de fer-se càrrec d’una 
part del cost de contractar fisioterapeutes.  
 
Conclusions: 
 

1. Redactar un conveni de col·laboració EUSES– Secció de Girona del CFC, per a 
jornades esportives. 

2. Buscar serveis de col·laboració entre l’EUSES i la Secció de Girona del CFC que 
beneficiïn als fisioterapeutes/tutors i voluntaris/estudiants. 

3. Establir criteris de proporcions adequades tants  fisioterapeutes/tutors per tants 
voluntaris. 

4. Establir criteris per recórrer a una Borsa de Treball o a l’altra (la del CFC o la 
d’EUSES) o buscar una forma d’unificar la borsa d’exalumnes EUSES - CFC Girona.  

5. Proper dijous: reunió a Olot amb l’organització de la prova ciclisme – Remences i 
reunió a l’EUSES per seguir tractant temes de col·laboració. 

 
Reunió 13-01-14: 
Em reuneixo primer amb el Sr. Rafael Magrinyà i manifesta la seva voluntat d’establir 
col·laboració amb nosaltres. Mostra interès per totes les propostes. Els interessa la 
precol·legiació i m’expliquen com ho fan CAFE, i queda pendent concretar la forma. Vàrem 
quedar que un cop jo hagi parlat amb Junta, ens tornem a trobar.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Esperem resposta de l’organització Alba   
    
   

 
5. DipSalut 
Es va parlar de les conferències que no havien funcionat i de les que sí, i que aquest any els 
cursos del CFC havien començat amb molt de retard. 
Per al 2014, ens plantegen la possibilitat de donar continuïtat als que funcionen, però 
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canvien l'enfocament i ofereixen la possibilitat de destinar la formació no només a la 
població en general sinó també als professionals que puguin fer-se encarregats de fer 
difusió i prevenció de salut pública al territori. 
 
Volem proposar al DipSalut que, si una formació s’anul·la, es pugui oferir la formació, dins 
del mateix any, a algun ajuntament/col·lectiu que s’hagi quedat fora en el repartiment per 
així no perdre cap part de la partida pressupostada i arribar al màxim de persones. 
 
Proposen mantenir les dues formacions d’Higiene postural i Exercici físic per a gent gran, 
com a formació als col·legiats, seguint la proposta que ens varen suggerir els de DipSalut, 
utilització dels plans saludables en programes d’exercici físic per a gent gran o adults amb 
discapacitats lleus (autisme...). 
 
I destaca la importància de que, com a fòrum, oferir una formació conjunta en la que hi 
participin tots els col·legis com, per exemple, Prevenció i promoció de la salut a la feina. El 
CFC podria encarregar-se de la part d’ergonomia i exercicis per a la prevenció del mal 
d’esquena (o el que sigui segons el lloc de treball), el CFC... la part emocional o Síndrome 
Burn out, etc. Cada col·legi la part que consideri i fer-ho tipus taller. Bastant pràctic. I 
adaptat a cada lloc de treball i col·lectiu professional: arquitectes, advocats, metges... 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
   
    
   

 
6. DiFT 2014 
L’organització ha decidit com a millor lloc la plaça Constitució. Estem pendent que ens 
comuniquin la data de celebració.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
  Propers 

dies 
    
   

 
7. Fòrum Sanitari 
A la reunió es van aprovar els números del 2013. S’acorda fer una aportació de 300€ per 
Col·legi i any. Es va valorar propostes per al 2014, la Jornada del dolor crònic. S’està 
negociant l’entrada del Col·legi de Farmacèutics al Fòrum.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
  Propers 

dies 
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Precs i preguntes 
 

 
Lectura i aprovació de l’acta 

Es llegeix i s’aprova l’acta a les 23.45 h.  
 

Data propera reunió 
Dimecres 19 de febrer a les 20.00 h. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Alba Resplandis despeses   
 Tiquet Bauhaus   
 Tíquet pàrquing   
 Informe DipSalut 1   
 Informe DipSalut 2   
 Informe EUSES 1   
 Informe EUSES 2   
 Informe Terra de Remences   
Carme Casellas Despeses   
David Sánchez Despeses gener   
 Despeses febrer   
 Tiquet bombons Carles Rodriguez   
 Tíquet sucs reunió anual   
Maria Oliva Despeses    
 Informe Fòrum Sanitari   
Núria Fuentes Despeses   
Laura Xargay Despeses   
 Informe Col·legi Psicòlegs   
Ester Aranda Despeses   

 
 

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


