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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 05/2014 Hora d’inici: 21.00 h Data: 29 /05/14 

 
Assistents  

 Alba Resplandis  Carme Casellas  Laura Xargay  
 Ester Aranda  Núria Fuentes   Juan Antonio 

Bejarano 
 

 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. 
8. Informació CFC i Secció territorial Girona a EUS ES 

 
 

1. DipSalut  
Ens vam reunir l’equip de Fòrum Sanitari amb dos integrants de DipSalut per tal d’aclarir les 
possibles confusions que havien sorgit arran del nou projecte sobre el qual estem treballant. 
El proper dilluns 2 de juny ens reunirem amb la Càtedra de la Universitat de Girona per tal 
que ens assessori en el nou projecte per a un nou tipus de formació més integradora de 
salut, tipus coaching que il·lusioni la població per tal d’assumir l’apoderament de la seva 
pròpia salut.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Assistència a propera reunió. Carme 2/06/14 

 
2. Formació 2014  
Demà comença el Curs d’espatlla d’en Xavier Vericat. El coordinarà la Carme, i ja hem rebut 
el material corresponent. 

El Curs d’estabilització cervical es portarà a terme el 28 de juny amb en Leandro Gutman, i 
el de la Roberta Ghedina de teràpia visual l’hem confirmat per al 15 de novembre. 
Tasques a realitzar  
Descr ipció de la tasca  Responsable  Data realització  
Coordinació Curs espatlla. Carme 30/05/14 
Correu electrònic a Formació. David Avui 

 
3. Proves esportives  
Terra de Remences: 
Aquesta prova esportiva, la XVII marxa cicloturista de Terra de Remences, es va dur a 
terme el diumenge 11 de maig a Sant Esteve d’en Bas. La marxa va començar a la Vall d'en 
Bas, passant per Olot, la Vall de Bianya, el Ripollès, coll de Canes, coll de Bracons fins 
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arribar a la meta, a Sant Esteve d'en Bas. 
Des de la Secció Territorial de Girona del CFC es va col·laborar amb l’EUSES per suplir el 
servei requerit de Fisioteràpia. L’EUSES va aportar uns 40 voluntaris/estudiants i 4 
fisioterapeutes, el CFC va aportar 3 fisioterapeutes (en teoria havien de ser 5, però només 
s’hi varen presentar 4 i a un li va sorgir un compromís d’última hora. També s’ha de tenir en 
compte que el mateix dia també hi havia borsa de treball oberta per a la Mitja Marató de 
Girona). 
Es varen realitzar massatges de descàrrega a les cames i també estiraments diversos. 
 
Mitja Marató Girona: 
El dia 11 de maig es va realitzar amb èxit la Mitja Marató de Girona i la Cursa Popular 
patrocinada pel Corte Inglés. Nosaltres hem ofert servei de Fisioteràpia tant per als 
corredors de la cursa popular com per als de la Mitja Marató. Aquest any hem estat només 
dos fisioterapeutes (la Cristina Mullor i la Núria Fuentes) i 2 estudiants d'EUSES (Núria i 
Sebastián). Tot i ser pocs, hi ha hagut una bona organització gràcies a dos voluntaris 
(Robert i Anna) que repartien números per als corredors, així esperaven el seu torn. 
Vam poder fer uns 60 massatges entre els quatre. Vam ser selectius a l’hora de fer el 
massatge per estar el menys temps possible i de bona qualitat. La gent va quedar contenta i 
nosaltres també. 
 
Tasques a realitz ar 
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Recerca de noves col·laboracions. Tots  
   

 
4.  Fundació Roses contra el càncer  
Finalment hem pogut contactar amb la Comissió d’Oncologia i ens han enviat un correu 
electrònic i ens han contactat per telèfon per donar-nos vies d’informació d’internet, atès que 
no es podien dedicar a ajudar-nos, tot i que ens van donar el contacte per si hi havia algun 
problema. Ens posarem en contacte amb una de les integrants de la Comissió per poder 
treure’n el màxim benefici per tal de poder donar resposta a la Fundació. 
Anirem buscant noves col·laboracions. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Fer diferents contactes . Joan Properament 

 
5. DiFT 2014 
Des de Secció ens encarregarem de buscar el ponent d’una de les xerrades per al DiFT. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contacte  Tots Propers dies 

 
6. Invitació Fundació Joan Bruguera  
Se’ns va convidar, des del COMG, a l’acte commemoratiu sobre el 550 aniversari de la 
Fundació Joan Bruguera, que es dedicava a becar estudiants de Medicina per tal que 
poguessin estudiar a França. Encara avui en dia hi ha una estudiant que es beneficia 
d’aquesta beca que tant va representar per a la millora de la medicina al nostre país. 
L’alcalde de Girona així ho ratificava després de la conferència sobre els metges a Girona 
del Dr. Ramon Dalmau. L’acte va ser merament representatiu, tot i que es va valorar molt la 
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nostra assistència com a Secció de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes i a la vegada que 
va ser molt interessant pel record històric que representava. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

 
7.  Jornada geriatria Salt  
Finalment hi assistirà la Maria Oliva. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Assistència a l’acte. Maria 30/5/14 

 
8. Informació CFC i Secció Territorial Girona a l’EUSES 
 
El passat dia 29 de maig, es va fer l’acte de presentació del CFC i de la Secció Territorial de 
Girona als estudiants que han cursat l’últim any del Grau de Fisioteràpia. 
L’Alba els hi va parlar de la Secció Territorial i en Javier, de l’Àrea Professional del CFC, els 
hi va explicar tot allò relacionat amb la col·legiació i les tràmits necessaris per treballar de 
fisioterapeuta a l’estranger. Aquest últim tema va ser de gran interès per als alumnes, atès 
que una part important, són francesos i, tant aquests com una part dels catalans, tenen 
previst anar a treballar a França, Itàlia, els EUA... 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Ens varen demanar si els hi podíem passar el PPT que 
va presentar en Javier. Cosa que l’Alba consultarà a 
Barcelona. 

Alba 
Resplandis 

Abans propera 
reunió juny 

 
Precs i pregun tes 
Seguim demanant resposta a la sol·licitud  de canó permanent per a la Secció. 
Donem la benvinguda a en Joan Antoni com a nou membre de la Secció. 
 
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, 26 de juny de 2014 a les 21.00 h. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Alba Resplandis Dieta maig   
 Informe activitats EUSES 29/5/14  
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Nuria Fuentes Dieta maig   
 Informe Mitja Marató 11/5/14  
 Tiquet carpeta per actes Secció   
 Tiquet sopar 29/5/14  
Ester Aranda Dieta maig   
 Informe Terra Remences 11/5/14  
 Fotografia   
David Sanchez Dieta maig   
Carme Casellas Dieta maig   
 Informe activ. conferència COMG 28/4/14  
 Fotografies (2) acte ajuntament + 

targetó invitació 
  

 Informe activ. DipSalut 26/5/14  
 
 

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


