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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 01/2015 Hora d’inici: 09.00 h Data: 28-01-2015     

 
Assistents: 
 
Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinadora  Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes  Maria Oliva 

 David Sánchez  Ester Aranda   

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. DipSalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Proposta reunió anual. 
5. Reunió Fòrum Sanitari. 
6. EUSES. 
7. Reunió trimestral 
  

 
1.  DipSalut 
  
SS''hhaa  eennttrreeggaatt  ttoottaa  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeell  pprroojjeeccttee  22001144  aa  llaa  JJuunnttaa  ii  aall  DDiippSSaalluutt..    
PPeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  ppaarrtt  ddeell  pprroojjeeccttee  22001155,,  ll''eeqquuiipp  ddee  ttrreebbaallll  ss''hhaa  rreeuunniitt  eell  1144  ddee  ggeenneerr  aammbb  eell  
""mmeettooddòòlleegg"",,    ii  eell  2211  ddee  ggeenneerr  sseennssee..    
HHii  hhaa  ppeennddeenntt  uunnaa  pprrooppeerraa  rreeuunniióó  ddee  ccoooorrddiinnaaddoorrss  ddee  ccaaddaa  ccooll··lleeggii  aammbb  ""mmeettooddòòlleeggss""  ii  eexxppeerrttss  ddeell  
DDiippSSaalluutt  ppeerr  vvaalloorraarr  eell  qquuee  ss''hhaa  ttrreebbaallllaatt  ffiinnss  aarraa  ii  ccoomm  sseegguuiirr..   
 

 
2.    Proves esportives 
        
Hem demanat al Departament Professional si ens poden fer arribar l'estudi que demostra que el 
massatge postcursa no és el més adient, i esperar fins 24h, recomanant altres tècniques deprés de 
la cursa, com ara estiraments. Conseqüentment, anirem canviant l'enfocament de la nostra 
intervenció en la col·laboració en proves esportives i fent pedagogia d'aquest nou enfocament, ara 
ja demostrable.  
Ens agradaria preparar una xerrada explicant-ho per a la jornada d'espot femení, motiu pel qual us 
sol·licitem el material que ens pugueu aportar o a algú per fer-la. 
 
Jornada esport femení, del 8 de març, s'ha enviat correu a la Roser perquè s'obri la Borsa de 
Treball per aportar 2 fisioterapeutes. 
 
Per a la Mitja Marató, s'ha fet el formulari i es reenviarà al Departament Professional. Es portarà a 
terme un taller postcursa, d'estiraments.  
 
Referent a Terra de Remences, ens posarem en contacte amb el responsable de la cursa, per 
informar-lo del nou enfocament del treball del fisioterapeuta postcursa i saber si els hi interessa la 
nostra col·laboració. 
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De moment no tenim constància de què s'hagi fet cap pas entre EUSES i CFC, així que les proves 
esportives les anirem fent sense comptar amb EUSES fins a nou avís. 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realitzaci
ó

Obrir Borsa Treball. 
 
 
 
 
Estem pendents resposta del nou taller postcursa. 
 
Contactar amb responsable organització Cursa de Remences. 
 
Enviar formulari de la Mitja Marató. 
 

Dept. 
Professional 
CFC 
 
Dept. 
Professional 
 CFC 
Ester Aranda 
 
Ester Aranda 
 

Properament

 
3.     Formació  
    
No hem vist anunciat al web del CFC del Curs de Fisioteràpia Respiratòria del 21 de febrer ni el de 
Raonament clínic. 
 
Es torna a sol·licitar el Seminari Tècnic de Reprogramació Abdominal de la Pat Vidal.  
 
 
21 febrer: Curs de Fisioteràpia respiratòria, coordina la Núria. 
21 març: Seminari de Raonament Clínic, coordina la Carme. 
28 de març: Nordic walking, Carme Casellas i Núria Fuentes. 
26 abril: Mitja Marató Girona, coordina l'Ester. Oferirem un taller d'estiraments adaptat al públic 
participant. 
16 maig: Curs de teràpia aquàtica, coordina l'Ester. 
6-7 juny: CORE (exercicis d’estabilització lumbopelviana), coordina 'Alba.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realitzaci
ó

 
- Seminari Tècnic de marxa nòrdica. 
 
 
 
 
- Anunciar Curs de Fisioteràpia respiratòria al web. 
 
- Anunciar Seminari de Raonament Clínic al web. 
  

Carme Casellas i 
Núria Fuentes 
 
 
 
CFC 
 
Carme Casellas 
 
 
 

 Pendents de 
confirmació 
de la data 
per al proper 
2015 
 
 
21 de febrer 
2015 
 
21 març de 



 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01

Pàgina 3 de 4

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

 
 

2015 
 

 
4.      Proposta reunió anual 
  
Abordatge multidisciplinari i discussió sobre l'hèrnia discal lumbosacre. (metge traumatòleg, 
psicòleg i fisioterapeuta neuromusculosquelètic). 
 
Atesa l'extensió i l'ambició del projecte, es trasllada al mes de juny com a Jornada 
multidisciplinària. 
 
Per a la reunió anual del febrer-març encarem la conferència del Dolor crònic pensant en la figura 
del fisioterapeuta Arturo Such o bé algú de referència que sapigueu des de CFC. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització
     Contactar amb l'Arturo.  Alba 

Resplandis    
   28-01-
2015 

 
5.      Reunió Fòrum Sanitari   
      
S'anul·la la reunió del 23 de gener, posposant-la per al 20 de febrer. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització
Propera reunió.  Marta Sala i 

Alba 
Resplandis 

   20-2-2015  

 
6.    EUSES   
    
Se suspenen vincles amb l'EUSES de cares a la col·laboració en proves esportives, atès que no 
s'estableixen els contactes necessaris (Junta CFC- Euses) per establir les bases de col·laboració 
òptimes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització
       

 
7.      Diari de Girona
   
S'envia correu electrònic a Barcelona per estipular normativa dels articles. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització
                 

 
8. Reunió trimestral 
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Vam assistir, el passat 17 de desembre, a la reunió trimestral l'Alba, la Nuria i la Carme. 
Després d'aprovar l'acta anterior va haver-hi la presentació dels membres de Junta referents per a 
cada Secció. El nostre referent és la Marta Sala, d'Olot, vocal de la nova Junta. 
Es parla del 25è aniversari del CFC i dels actes previstos. En haver-hi Assamblea general després, 
el degà, vicedegà i secretari s'excusen en el moment que parlem del projecte DipSalut. Així doncs, 
la resta de convocats s'interessen pel projecte i en fem explicació extensa. 
Des de Girona sol·licitem reparació i/o canvi de l'ordinador de la Secció per mal funcionament i 
esperarem a haver realitzat les formacions pertinents per no quedar-nos sense. 
Fem un repàs de la previsió d'activitats de la Secció i de la formació.
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització
Enviament ordinador.  Carme  Properament

 
Aprovació de l’acta 

 S'aprova l'acta a les 13.00 h.  

 
 

Data propera reunió 
      Dimecres 28 de març a les 8.30 del matí.

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


