
RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 1 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 04/2014 Hora d’inici: 21.00 h Data: 24/04/14 

 
Assistents 

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

Ordre del dia 
 

1. DipSalut. 
2. Formació 2014. 
3. Proves esportives. 
4. Fundació Roses contra el càncer. 
5. DiFT 2014. 
6. Invitació Fundació Joan Bruguera. 
7. Jornada geriatria Salt. 

 
 

1. DipSalut 
El passat 4 d’abril ens vam reunir l’Alba i la Carme a la seu del DipSalut perquè el Sr. Pau 
(pedagog del DipSalut) ens presentés el nou enfocament en el qual treballen des de 
DipSalut sobre el concepte de promoció de la Salut Pública. 
Volen capacitar, al territori, els professionals perquè tots treballin en la mateixa direcció 
determinada en el concepte de promoció de la salut, més enllà de l'enfocament preventiu. 
Ens han parlat, sobre evidència científica, del què determina la salut: 
- L'estil de vida 
- Els factors socials i econòmics 
En els últims temps, per entendre els estils de vida, han sorgit diferents teories sobre el 
comportament humà tant social com individual, fent al pacient responsable de la seva pròpia 
salut. 
Sobre aquesta base, han desenvolupat tot un mapa conceptual de com poden crear 
programes d'intervenció basats sobretot en l’apoderament, l'habilitat per a la vida i el sentit 
de coherència-SOC dels ciutadans. Tot tenint en compte la globalitat: drets humans, salut 
en totes les polítiques i el marc salutogènic (generador de salut). 
 
Avui 24 d’abril ens hem reunit l'equip de treball de DipSalut al Fòrum Sanitari per acordar 
quines propostes aportem dins del nou marc conceptual que ens van explicar els de 
DipSalut en la passada reunió. Hem quedat en: 
Que cada col·legi buscarà 5 col·legiats perquè DipSalut els formi en aquest nou pla i 
aquests elaborin el programa i realitzin/gestionin les formacions. 
Esperem que DipSalut ens proposi un calendari formatiu. 
Formarem 5 equips de treball multidisciplinari o no, en funció de les propostes formatives 
que surtin finalment. 
Nosaltres hem proposat oferir formació a escoles per mestres: formació de llarga durada, 
pràctica, interactiva que  permeti als assistents practicar exercicis, experimentar i integrar 
canvis d'actitud que els permeti assolir hàbits saludables i apoderar els alumnes en el 
mateix sentit.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a propera reunió. Alba i Carme Proper mes 

 
2. Formació 2014 
El proper 30 de maig s’iniciarà el Curs d’espatlla d’en Xavier Vericat del qual se’n farà càrrec 
la Carme. 

En David gestionarà els propers seminaris tècnics per poder concretar horaris i publicitar, al 
web del Col·legi, el de juny d’estabilització cervical d’en Leandro Gutman, i posar data al de 
novembre de teràpia visual de la Roberta Ghedina. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinació curs. Carme Propers dies 
Correu electrònic a Formació. David Avui 

 
3. Proves esportives 
La Cursa Terra de Remences a Olot i la Mitja Marató a Girona es duran a terme el proper 11 
de maig amb la presència de dos dels membres de la nostra Secció. L’Ester estarà 
coordinant a Olot i la Núria, a Girona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Aportació material divulgatiu i coordinació de voluntaris. Ester  11 de maig 
Aportació material divulgatiu i coordinació de voluntaris. Núria 11 de maig 

 
4.  Fundació Roses contra el càncer 
Al correu de la Secció vam rebre un correu electrònic de la Fundació Roses Càncer en el 
qual ens sol·licitaven poder reunir-se amb nosaltres per tal de poder gestionar algunes 
col·laboracions amb nosaltres com, per exemple: jornades formatives de mobilització de 
pacients, jornada informativa del limfedema i el seu tractament... La Carme es va reunir amb 
la Sra. Sandra Foix (secretària) i la Sra. Pilar Serra (presidenta de la Fundació) on es va 
suggerir les propostes que tenien actualment per poder col·laborar mútuament pel bé dels 
pacients oncològics. 
Després de comentar-ho amb la Secció, segurament contactarem amb la Comissió 
d’Oncologia per tal de poder realitzar properes activitats conjuntament, atès que són una 
fundació que, encara que només intervé com a ajuda en malalts de Roses, sí que tenen 
gran activitat anualment en diferents èpoques de l’any amb flashmobs, curses, fideuades... 
per tal de poder-se autogestionar, atès que han disminuït considerablement les subvencions 
que rebien. 
La valoració d’aquesta reunió és molt positiva atès el benefici mutu que pot suposar fer 
promoció de la Fisioteràpia oncològica i la informació i formació que poden rebre, previ 
conveni mutu de contractació de fisioterapeutes i voluntariat de l’EUSES, els pacients 
d’aquesta Fundació. Per a més informació, al web www.fundacioroses.org trobareu la 
memòria de l’any passat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
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Determinar col·laboracions i contactar amb la 
Comissió d’Oncologia. 

Carme Properament 

 
5. DiFT 2014 
La Comissió de Neurologia del Col·legi es posa en contacte amb nosaltres per tal de 
contactar amb centres de Girona perquè col·laborin en el DiFT 2014. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb els centres. Alba Propers dies 

 
6. Invitació Fundació Joan Bruguera 
Des del COMG ens han convidat al 550è aniversari de la Beca Fundació Joan Bruguera i el 
30è aniversari de la recuperació d’aquesta beca després de la Guerra Civil el proper 28 
d’abril al Teatre de Girona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Assistència a l’acte. Carme 28/4/14 

 
7.  Jornada geriatria Salt 
La Laura Xargay, juntament amb el Col·legi de Psicòlegs, ha estat gestionant aquesta 
jornada de residències geriàtriques del 30 de maig a la qual hi assistirà l’Ester com a 
representació de la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Assistència a l’acte. Ester 30/5/14 

 
Precs i preguntes 
Amb el pressupost de la Secció ens agradaria que s’instal·lés un canó permanent per 
facilitar els cursos, seminaris i conferències que anem fent i la possibilitat d’un nou ordinador 
portàtil per facilitar la feina, atès que l’actual es penja amb assiduïtat. 
 
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 29 de maig de 2014 a les 21.00 h. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Alba Resplandis Dieta abril   
 Informe activitat DipSalut 4/4/14  
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 Informe activitat DipSalut 24/4/14  
 Tiquet sopar 24/4/14  
Nuria Fuentes Dieta abril   
Ester Aranda Dieta abril   
David Sanchez Dieta abril   
 Tiquet sopar 20/3/14  
Carme Casellas Dieta abril   
 Informe activitat Fundació Roses 16/4/14  

 
 

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


