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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10/2014 Hora d’inici: 09.00 h Data: 15/10/2014 

 
Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes  Maria Oliva 

 David Sánchez  Ester Aranda  Juan Antonio Bejarano 

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. Valoració del DiFT. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Proposta reunió anual. 
5. Eleccions anticipades de Junta de Govern. 
6. DipSalut. 
7. Reunió trimestral seccions 14/10/14. 
8. EUSES. 

 
1. Valoració del DiFT 
Malgrat la ubicació, que no era de pas, va haver-hi prou col·laboració ciutadana. Trobem a 
faltar que es faci publicitat a Girona atès que ni a Turisme en sabien res del DiFT i hagués 
vingut més gent. Potser caldria saber quins mitjans de comunicació es van contractar i si 
són prou efectius de cares a properes activitats a Girona.  

 
2. Proves esportives 
 
Jornada Esport Femení: l'any passat es va fer el 9 de març. Ja ens hi hem posat en contacte 
i restem a l'espera de la resposta de la Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona.  
 
Cursa Mitja Marató de Girona: l'any passat es va fer l'11 del maig. Necessiten el formulari 
per a la prova esportiva 
 
Cursa de Terra de Remences: es realitzarà el 10 de maig del 2015. Ens hem posat en 
contacte amb l'organització i restem a l'espera de la resposta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar formulari a l'Ajuntament de Girona per a la 
prova esportiva Mitja Marató de Girona. 
 
Esperem resposta per part del CFC respecte de la 
relació que ha d'establir la Secció amb EUSES, si és 
que n'ha d'establir alguna. 

Ester 
 
 
CFC 

Properament 

 
3. Formació 
 
Propostes de formacions: Massatge infantil, Comparativa d'exercicis hipopressius 
(Caufriez, Blandine i Gasquet), Monogràfics genoll o turmell... 
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- Seminari Tècnic de marxa nòrdica: Havent parlat amb la Cristina Pallarols, fisioterapeuta 
de l'AECC i membre de la Comissió d'Oncologia, i amb la Cristina de Nordic Walking Girona 
hem quedat poder fer el Seminari Tècnic de marxa nòrdica per a pacients oncològics el 
proper 12 de desembre de 18.00 h a 20.00 h. Resta parlar amb Formació del CFC per 
assegurar la data perquè es pugui gestionar i que els docents enviïn la documentació. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 
- Seminari Tècnic de marxa nòrdica 
 
 
 
 
- Seminari tTècnic sistema visual 
 
 
 
- Curs de Fisioteràpia respiratòria 
 
 
 
-Teràpia aquàtica per a embarassades 
 
 
- Curs CORE 
 
- Raonament clínic, formador Xevi Sala 
 
- Curs massatge infantil  

Carme 
Casellas i 
Núria Fuentes 
 
 
 
Alba 
Resplandis 
 
 
Ester Aranda 
 
 
 
A determinar 
 
 
 
A determinar 

Pendents de 
confirmació de la 
data de la 
conferència per al 12 
de desembre de 
2014 
 
15 de novembre 
2014 
 
7 de febrer 2015 
 
 
A concretar data i 
lloc de realització 
 
 
 
A concretar 

 
4. Proposta reunió anual 
Abordatge multidisciplinari i discussió sobre l'hèrnia discal lumbosacre (metge 
traumatòleg, ortopeda, fisioterapeuta, fisioterapeuta neuromusculosquelètic). 
 
Ens plantegem un canvi de format de la reunió anual. Pensem fer un breu dossier de les 
activitats fetes al 2014 i les previstes per al 2015, que s'entregarà als assistents, reduint així 
el temps de reunió de la Secció, limitant-nos a la presentació de la Secció i a la conferència.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzar el dossier i enviar-ho a Barcelona per a la 
seva revisió i correcció. 
 
Proposem la reunió anual per al gener en funció de 
la disponibilitat dels conferenciants. 

Tots  
 
 
Tots 

Per s la propera 
reunió 
 
 
 
24 de gener 

 
5. Eleccions anticipades de la Junta de Govern 
Secció Territorial de Girona, el dia 13 de novembre de 2014 a la seu de la Secció, carrer 
Albereda, 3-5, 3a planta, edifici Fòrum Sanitari de Girona, de les 10.00 h fins a les 20.00 h, 
ininterrompudament. 
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En principi els membres de la Secció tenen disponibilitat al matí per obrir i col·laborar, però 
a la tarda només la Carme. Dependrà de vosaltres si necessiteu la nostra assistència i 
col·laboració. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Restem a l'espera de la vostra resposta.             

 
6. DipSalut 
S'està treballant en el nou projecte de promoció de la salut segons el concepte salutogènic. 
Es va entregar el projecte el 30 juliol de 2014.  
El 22 de setembre, la Carme va assistir a la reunió amb el Fòrum Sanitari sobre el DipSalut 
per determinar el perfil dels candidats a escollir i els passos a seguir a partir d'ara per 
començar la formació amb els candidats escollits que esdevindran experts. 
Els candidats seran retribuïts per formació i hores d'assistència a les reunions de grup 
professional i de reunions multidisciplinàries; així doncs, la coordinadora i els 5 candidats, 
gestionant un full d'assistència intern (portat per la coordinadora) i un per al Fòrum 
Sanitari, cobrarien els 1000 euros segons les hores de formació (4 hores amb DipSalut 
(Pau, pedagog) i vàries d'assessorament amb la Càtedra (Dolors Jubinyà, presidenta) fins a 
20 hores), les hores de reunions d'equip i les reunions multidisciplinàries atès que es va 
determinar fer el projecte de forma multidisciplinària. 
Ells esdevindran experts arribant a crear un projecte per fer la formació a altres col·legiats 
que puguin assimilar el nou Model Salutogènic dins la Fisioteràpia. 
  
Els candidats: 
- Han de tenir un alt grau d'implicació en un nou projecte de promoció de la salut i 
disponibilitat horària. 
- Han de ser coneixedors del nou model salutogènic. 
- Interessats en la promoció de la salut. 
- Tenir facilitat en el treball en equips multidisciplinaris. 
- Experiència en la docència.  
- Especificar que es retribueix per hores de formació i per assistència a les reunions. 
  
Hi haurà data límit de presentació dels professionals escollits per cada Col•legi que la Ruth 
de COMG ens informarà en breu per fer la formació amb el Pau del DipSalut. Excepte 
psicòlegs, tots havien d'escollir els seus encara, però cal fer-ho en breu ja que es compta 
fer la formació a finals d'octubre/principis de novembre. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendents de concretar i aclarir dubtes, sobretot a 
nivell pressupostari a la propera reunió avui mateix 

Alba i Carme 15 d'octubre 

 
7. Reunió trimestral 
Realitzada el dimarts 14 d'octubre per Skype. Hi va assistir la Carme. Des de la Secció vam 
fer la valoració general del DiFT celebrat enguany a Girona i valorat en el punt 1 de l'acta. 
Se'ns va demanar les activitats que proposem de cares al 2015 i vam parlar de la formació i 
les activitats esportives que ja estem gestionant. 
Nosaltres vam proposar que, la nova Junta que sortís el 13 de novembre, tingués en 
compte en la previsió de pressupostos pel 2015, un augment en les dietes dels membres de 
la Secció. Es va explicar que les reunions solen ser de 3-4 hores, la implicació és alta i no 
es toquen des de l'inici de les seccions. 
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Es va parlar del que s'havia d'aclarir amb DipSalut a la reunió d'avui dimecres a la tarda ja 
que el pressupost del projecte no quedava clar per Junta que s'hagués de gastar en el que 
queda de 2014, atès que és de difícil justificació i poc realitzable. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió.       Gener 

 
8. EUSES 
El curs passat es van establir comunicacions amb EUSES per tal de poder fer 
col•laboracions en activitats esportives i formació. Després d'algunes reunions de la 
Secció amb EUSES, de les quals ja en teniu constància al CFC, restàvem a l'espera d'una 
reunió del CFC amb l'Ismael d'EUSES per tal de concretar si es podia realitzar algun tipus 
de conveni. Restem a l'espera de saber com ha acabat aquesta relació, atès que EUSES 
està col•laborant en diverses activitats esportives de les quals no en tenim coneixement. 
A nivell de formació hi ha hagut coincidència de formacions d'EUSES amb Secció de 
Girona, recordem el Monogràfic d'espatlla ofert per Xavier Vericat a la Secció i el mateix cap 
de setmana per Lluís Puig a l'EUSES.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Esperem resposta.       Properament 

 
9.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
10.       
      
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
 

Aprovació de l’acta 
Es llegeix i s'aprova l'acta a les 12.30 h. 
En veure que no podem modificar la plantilla, agrairiem que treiessiu en Joan Antoni 
Bejarano, que ja no forma part de la Secció. 

 
 

Data propera reunió 
El proper dimecres 26 de novembre a les 9.00 h del matí. 

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Alba Resplandis Dieta             
Carme Casellas Dieta i informe             
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Laura Xargay                   
Núria Fuentes Dieta             
Maria Oliva                   
David Sánchez                   
Ester Aranda Dieta             
Juan Antonio Bejarano                

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


