
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 

Pàgina 1 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 11/2014 Hora d’inici: 9.00 h Data: 17/12/2014 

 
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. DipSalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Proposta reunió anual. 
5. Reunió Fòrum Sanitari. 
6. EUSES.  

 
1. DipSalut 
 
A partir de l'aprovació del projecte, l'equip de treball es va reunint setmanalment per tal 
d'assolir els objectius per al 2014, dels quals s'ha de presentar el projecte i comptabilitat 
durant la primera setmana de gener de 2015. El 2015 continuarà la segona fase del projecte. 
Ja s'ha establert contacte amb el metodòleg per tal d'elaborar el projecte.  
 

 
2. Proves esportives 
 
Jornada Esport Femení, s'ha establert contacte amb la Ruth per a la col·laboració amb la 
Jornada i estem pendents de resposta. 
 
Cursa Mitja Marató de Girona, s'ha establert el proper 26 d'abril per a la Mitja Marató; estem 
en contacte amb l'EUSES per establir un conveni de col·laboració per tutoritzar els 
voluntaris i que els serveixi d'hores de pràctiques. Estem pendents de resposta del CFC. 
 
Cursa de Terra de Remences, establir contacte amb la Núria d'EUSES per iniciar tràmits. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Pendents de confirmació a Barcelona i d'enviar 
formulari a ajuntament per a la Mitja Marató. 
 
Jornada Esport Femení pendents resposta després 
d'haver enviat correu electrònic. 
 
Establir contacte amb la Núria d'EUSES per iniciar 
tràmits.  
 

Ester i CFC 
 
 
Núria 
 
 
Ester 
 

Properament 

 
3. Formació 
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21 febrer: Curs de Fisioteràpia respiratòria, coordina Núria. 
21 març: Seminari de raonament Clínic, coordina Carme. 
26 abril: Mitja Marató Girona, coordina Ester. Oferirem un taller d'estiraments adaptat al 
públic participant. 
16 maig: Curs de teràpia aquàtica, coordina Ester. 
6-7 juny: CORE (exercicis d’estabilització lumbopèlvica), coordina Alba.  
 
 
Propostes de formacions: Massatge infantil, comparativa d'exercicis hipopressius 
(Caufriez, Blandine i Gasquet), monogràfics genoll o turmell, atenció centrada en la persona 
i bones pràctiques en residències i centres de dia per a persones grans en situació de 
dependència, una mirada des de la Fisioteràpia de Dani Jiménez.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 
- Seminari tècnic de marxa nòrdica 
 
 
 
 
- Curs de Fisioteràpia respiratòria 
 
- Seminari de raonament clínic 
 
-Teràpia aquàtica en embarassades 
 
 
- Curs CORE 
 
- Raonament clínic, formador Xevi Sala 
 
- Curs massatge infantil  

Carme 
Casellas i 
Núria Fuentes 
 
 
 
Nuria Fuentes 
 
Came 
Casellas 
 
Ester Aranda 
 
 
Alba 
Resplandis 

Pendents de 
confirmació de la 
data per al proper 
2015 
 
 
21 de febrer 2015 
 
21 març de 2015 
 
16 maig 
 
 
6-7 juny 

 
4. Proposta reunió anual 
 
Abordatge multidisciplinari i discussió sobre l'hèrnia discal lumbosacre (metge 
traumatòleg, psicòleg i 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.
 
L'enfocament que li volem donar és el d'una conferència col·loqui multidisciplinari. El 
metge introduirà un breu d'anatomia, fisiologia i etiologia de la lesió, i els diferents 
abordatges conservadors i quirúrgics. També entrarem en les conseqüències de la 
cronificació del dolor, mitjançant l'abordatge del psicòleg. I el tractament del fisioterapeuta 
tant en una vessant aguda com crònica. 
Caldrà una coordinació interdisciplinària per tal d'harmonitzar la conferència. Demanem als 
ponents que tinguin un enfocament biopsicosocial. 
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Proposem com a data el 24 de gener; en cas de ser massa just, abans de març.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzar el dossier i enviar-ho a Barcelona per 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. Reunió Fòrum Sanitari 
La Junta s'ha reunit (Sra. Silvia Bardalet, Sra. Carme Puigvert CODIGI; Sra. Araceli, Col·legi 
Psicòlegs; Sra. Margarita Puigvert, Col·legi Veterinaris; Sr. Vilaplana, COMG) i Marta 
Romera, Gabriel Liesa i Alba Resplandis de Col·legi de Fisioterapeutes, atès que s'havia de 
parlar del futur de l'associació, entre altres temes. 
1- L'associació continua i sembla que amb força projectes de futur. Caldrà desenvolupar-
los en properes reunions. 
2- S'accepten els pressupostos del grup Gestió Girona (assessoria d'empreses) per tancar 
la comptabilitat de l'any 2014 i portar la del 2015. 
3- S'accepta participar fent un donatiu a l'acte organitzat a l'hospital Josep Trueta de Girona 
per a La Marató de TV3. Com l'any passat, cada col·legi aportarà del fons de l'associació 
200€, que es donaran amb un taló gran el dia de la cloenda del cicle de xerrades. La Sra. 
Silvia Bardalet farà l'entrega del taló. 
4- S'accepta que la Ruth segueixi fent les funcions de secretària i a la propera reunió del 
gener es determinaran les hores de dedicació. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió. Marta Sala i 

Alba 
Resplandis 

23 de gener 

 
6. EUSES 
Tot i voler establir vincles, restem a l'espera de resposta per part de Barcelona ja des de fa 
temps.  
 
Estem en contacte amb l'EUSES per establir un conveni de col·laboració amb algun 
responsable de les proves esportives per poder tutoritzar els voluntaris i que els serveixi 
d'hores de pràctiques. Estem pendents de resposta del CFC. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Resposta del CFC respecte a proposta EUSES. Ester Pròximament 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


