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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 03/2014 Hora d’inici: 21.00 h Data: 20/03/14 

 
Assistents 

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

Ordre del dia 
 

1. Jornada d’autisme. 
2. Formació 2014. 
3. Reunió EUSES. Organització Cursa Terra de Remences. 
4. Jornades d’Esport Femení. 
5. DipSalut. 
6. Fòrum Sanitari. 
7. DiFT 2014. 

 
 

1. Jornada d’autisme 
Se’ns va convidar a assistir a la II JORNADA D’AUTISME que organitza l’EUSES, i hi van assistir 
l’Alba i la Maria. 
L'acte el van obrir l'alcalde de Salt, Jaume Torramadé; el director de la Delegació Territorial a Girona 
d'Ensenyament, Albert Bayot; i el director general d'EUSES, Francesc Sánchez i Carcassés; i el van 
cloure el doctor Josep Cornellà i la delegada del rector de la UdG per a la diversitat funcional, la 
doctora Montserrat Castro. 
El doctor Albert Puig-Diví, professor d'EUSES, va moderar una primera taula rodona sota el títol 
genèric: "L'atenció al nen amb Trastorn de l'Espectre Autista des de la Multidisciplina". Dins 
d’aquesta temàtica van intervenir la pediatra i psiquiatra infantil Concepción de la Rosa, professora 
de la Universitat de Cádiz, que va fer una exposició sobre: "El diagnòstic de l'Espectre Autista: un 
repte". Tot seguit va ser el torn per a Jesús Borrego, també professor de la Universitat de Cádiz, a 
més de terapeuta, promotor i director tècnic de l'associació Solo Surf, que va parlar sobre: "La 
importància del treball aquàtic per afavorir el desenvolupament de la persona amb autisme. El camí 
cap a un nou model d'intervenció i tractament del TEA. Descripció de l'experiència Solo Surf". 
Finalment, el fisioterapeuta i col•laborador de l'equip docent d'EUSES Jorge Cazorla va fer la 
següent exposició: "El fisioterapeuta davant el nen amb Trastorn de l'Espectre Autista. La 
cointervenció". 
Amb posterioritat a la taula rodona va tenir lloc la conferència magistral, que va córrer a càrrec de la 
doctora Maria Jesús Mardomingo, que és pediatra i psiquiatra infantil i presidenta d'honor de 
l'Associació Espanyola de Psiquiatria del Nen i l'Adolescent. La doctora Mardomingo va parlar sobre: 
"Trastorns de l'espectre autista. Avenços i reptes per al futur". 
El que valorem molt positivament és que es doni importància i es vulgui incentivar la Fisioteràpia 
dins del tractament de l'autisme, tant pels beneficis que la Fisioteràpia pot aportar en els afectats 
d'autisme, perquè és tant necessària com qualsevol de les altres teràpies que ara ja es contemplen 
dins d'aquest trastorn, com perquè és positiu per a la Fisioteràpia que es potenciï un nou camp 
d'actuació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar notícia a Comunicació Carme 20/03/2014  
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2. Formació 2014 
Hi ha noves propostes de formació: el Seminari d’estabilització cervical per al dia 28 de juny 
i el Seminari tècnic de teràpia visual per al novembre. S’ha de concretar l’horari i la 
informació de cada seminari, en breu ho tindrem. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seminari d’estabilització cervical Núria i David 28/6/14 
Seminari de teràpia visual Nuria i David Novembre 

 
3. Reunió EUSES. Organització Cursa Terra de Remences 
Finalment, ens hem posat d’acord amb EUSES i organització, partint de les premisses que tenim al 
CFC. 
El CFC obrirà borsa de treball per a 5 fisioterapeutes que cobraran 80€ la jornada. En realitat faran 3 
hores, pel que ja entra dins dels 20€ mims. De 12.00 h a 15.00 h. 
La responsable, Alba Resplandís, es posarà en contacte amb l’organització, la Marisa, perquè 
puguin gestionar la forma de cobrament. 
El material el posa l’organització. Nosaltres només aportarem el material divulgatiu del CFC. 
Des d’EUSES sortirà un autocar que portarà els fisioterapeutes i voluntaris fins al lloc de la prova 
Sant Esteve d’en Bas, la Garrotxa. 
 
Resumint: 
Lloc: Sant Esteve d’en Bas 
Data: 11 de maig de 2014 
Horari fisioterapeutes: 12.00 h a 15.00 h 
Preu jornada: 80€ 
Un autocar recollirà als fisioterapeutes i voluntaris a EUSES i els portarà al lloc. 
Se’ls obsequiarà amb entrepà i samarreta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Aportació material divulgatiu i coordinació de voluntaris Ester  11 de maig 
   

  
4.  II Jornades d’Esport Femení 
El diumenge 9 de març amb motiu de la II Jornada d’Esport Femení, la Secció Territorial de 
Girona juntament amb EUSES, varen realitzar el servei de Fisioteràpia per als participants, 
amb una fisioterapeuta col·legiada (Núria) i dos voluntaris estudiants de l’EUSES (Endica i 
Elisa). 
Paral·lelament vàrem organitzar, amb motiu de les jornades, una conferència sobre 
l’articulació del genoll en la dona esportista a càrrec del fisioterapeuta Albert Masó.  
Va ser molt interessant, ja que especificava les lesions més freqüents en  les dones 
juntament amb el tractament més efectiu per a cada patologia, donant molta importància, 
també, a la prevenció per tal d’evitar-les.  
La durada va ser d’una hora i mitja i, generalment, els participants van quedar satisfets. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Enviar breu i foto a Barcelona Carme 20/03/2014 
   
   
5. DipSalut 
El proper 4 d’abril tenim una reunió informativa que ofereix DipSalut explicant la seva 
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filosofia de promoció de la Salut a partir de la qual vol que Fòrum Sanitari faci les seves 
propostes formatives. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Assistència a la reunió tots 4/4/14 

 
6. DiFT 2014 
Se’ns informa que el DiFT 2014, que se celebrarà a Girona, es farà l’11 d’octubre a la plaça 
Constitució amb la temàtica de l’activitat física. 
Des de la Secció volem proposar canvi de data ja que és el cap de setmana del Pilar i la 
densitat de població en general es pot veure afectada. Proposem el 4 d’octubre o el 27 de 
setembre. 
Des de la Secció trobem que la temàtica és molt genèrica i proposem que es canviï per 
cinesiteràpia o exercici fisioterapèutic. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Correu electrònic a Junta Carme 20/03/14 

 
7. FÒRUM SANITARI 
Es va anul·lar la reunió per defunció. Pendents de nova convocatòria. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
  Propers dies 
    

 
 

Precs i preguntes 
Distribució de càrrecs: 
David i Núria - Formació 
Ester i Carme - Comunicació i esports 
Maria - Fòrum Sanitari 
Alba- DipSalut 

 
Lectura i aprovació de l’acta 

Es llegeix i s’aprova l’acta a les 00.30 h. 
 

Data propera reunió 
Dijous 24 d’abril 2014 a les 21.00 h. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Alba Resplandis Dieta març   
 Informe activ. DIPSALUT 20/03/14  
 Informe Reunió Trimestral   
Alba Resplandis Informe activ. Terra remences   
 Informe activ. Jornada autisme   
Nuria Fuentes Dieta març   
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 Breu Jornada esport femení   
 Informe xerrada 9/03/14  
 Tiquet 1   
 Tiquet 2   
Ester Aranda Dieta març   
David Sanchez Dieta març   
 Tiquet sopar reunió   
Maria Oliva Dieta març   
Carme Casellas Dieta març   
    
    

 
 

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


