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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 06/2014 Hora d’inici: 22.00 h Data: 25 /06/14 

 
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. Reunió trimestral. 
 

 
1. DipSalut  
El passat 2 de juny, la Carme es va reunir l’equip de Fòrum Sanitari amb dos integrants del 
DipSalut i amb la responsable de la Càtedra de la Universitat de Girona per tal que ens 
assessorés en el nou projecte a realitzar. Es valora la possibilitat que hem posat sobre la 
taula de poder encarar el projecte a tots els col·legis d’una manera més lúdica, amb una 
dinamitzadora, com la docent que tenen al Curs de dinamització de parcs urbans per tal 
d’animar els col·legiats a fer millor promoció de la salut des del projecte formatiu que estem 
realitzant. El proper 20 de juny ens reunirem per tal d’encarar els projectes de manera 
interprofessional o bé cada col·legi pel seu compte. Es va unificant el consens de formació 
tot i que, des de DipSalut, es vol integrar el Col·legi de Farmacèutics que no està a Fòrum, 
redueix l’assignació i no sabem fins a quin punt pot ser beneficiós per al Fòrum. 
El passat 20 de juny  l’Alba i la Carme ens vam reunir l’equip de Fòrum Sanitari amb dos 
integrants de DipSalut i la presidenta de la Càtedra de la UdG per tal de disposar els equips 
de treball per a engegar el projecte i així poder aprofitar la inversió de la Generalitat 
d’aquest 2014. S’ha tornat a quedar aquest proper dimecres 2 de juliol per fer ja la redacció 
del projecte durant tot el dia amb els diferents col·legis participants, atès que, a més del 
Fòrum Sanitari s’hi ha afegit el Col·legi de Farmacèutics en el projecte. Ells mateixos volen 
intentar supervisar la seva no-integració al grup Fòrum per tal d’assumir més paper en tot el 
que anem proposant des del Fòrum. Entre els integrants del grup, vam valorar que ha estat 
interessant realitzar aquestes reunions amb els integrants del DipSalut per tal de clarificar 
cap on havíem d’orientar el nostre projecte de treball per a la formació dels nostres 
col·legiats. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Redacció del projecte al Fòrum sanitari. Alba i Carme  2/07/14 

 
2. Formació 2014  
El Curs monogràfic d’espatlla d’en Xavier Vericat va rebre molt bones critiques per part de 
l’alumnat, cosa que ens satisfà; tot i que el fet de tenir la problemàtica de la persiana sí que 
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el primer i segon dia encara resultava molt perjudicial. Creiem que estaria bé posar el 
telèfon de qui s’encarrega de la formació de la Secció de manera destacada en el programa 
d’inscripció per tal d’afavorir en la logística dels alumnes. D’altra banda, hi va haver un 
alumne que va deixar el curs el segon dia al·legant ser responsable d’una cursa d’atletisme 
a Palafrugell i de la qual, per un contratemps, no havia pogut defugir-ne. 

El Seminari d’estabilització cervical es portarà a terme el proper dissabte 28 de juny, amb en 
Leandro Gutman, i el coordinen en Joan Antoni amb el suport de l’Alba; i el de la Roberta 
Ghedina de Teràpia Visual l’hem confirmat per al 15 de novembre. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Coordinació Seminari d’estabilització cervical. Joan Antoni i 

Alba 
28/06/14 

 
3. Proves esportives  
L’Ester s’ha ocupat d’enviar correus electrònics a diferents activitats esportives però no ha 
rebut gaire respostes. 
Des del Departament de proves esportives es vol organitzar molt bé el procés de sol·licitud 
de voluntaris i material.  
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Respons able Data realització  
Recerca de noves col·laboracions. Tots  
   

 
4.  Fundació Roses contra el càncer  
La Cristina Pallarols, que està a la Comissió d’Oncologia, està lligada al Nordic Walking 
podria ocupar-se d’un taller previ al DiFT on ja hi farà un taller. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Contactar amb la Cristina Carme Properament 

 
5. DiFT 2014 
Matí lúdic per a les famílies. 
Tarda més dirigida als fisioterapeutes. Xerrades d’Albert Puig i Miki Martínez. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
   

 
6. Reunió trimestral  
L’Alba va anar a Lleida a la reunió trimestral i s’unificarà full de despeses, acta... i s’han 
rebut manuals de tasques de seccions. 
La jornada de neuromusculosquelètica serà el proper 24 d’octubre a l’Hotel Barceló Sants 
amb el posterior Sopar Anual. 
Des de Girona volem intentar proposar temes multidisciplinaris amb podòlegs... per fer 
noves formacions per als col·legiats. 
El canal de TV del Col·legi de Fisioterapeutes ja està en marxa. 
La ràtio de proves esportives s’ha estipulat de 1:2 (un fisioterapeuta per cada 2 voluntaris 
estudiants). 



 
ACTA DE REUNIÓ 

RE 5.5/01-05 
02/12/08 Versió 0 

Pàgina 3 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Mirarem per fer publicitat prèvia al DiFT i a les Fires de Girona... a la ràdio i als diaris. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca  Responsable  Data realització  
Investigació periodística Tots   

 
Precs i preguntes  
No n’hi ha. 

 
Lectura i aprovació de l’acta  

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

Data propera reunió  
Divendres 18 de maig a les 12.00 h. 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació  
Nom membre Secció  Concepte  Data Import  
Alba Resplandis Dieta juny   
 Informe activitats placa 

commemorativa 
20/06/14  

 Informe activitats EUSES entrega 
diplomes  

20/06/14  

 Informe reunió trimestral   
Nuria Fuentes Dieta juny   
Ester Aranda Dieta juny   
Joan Antoni Bejarano Dieta maig   
 Dieta juny   
David Sánchez Dieta juny   
Carme Casellas Dieta juny   
 Informe Reunió DipSalut 02/06/14  
 Informe Reunió DipSalut 20/06/14  
    

 
 

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


