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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 03/2015 Hora d’inici: 8.30 h Data: 25/03/2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes  Maria Oliva 

 David Sánchez  Ester Aranda   

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. Dipsalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió anual. 
5. Reunió Fòrum Sanitari. 
6. Reunió Trimestral 

 
1. DIPSALUT 
Ens vàrem reunir el 4 març per exposar la presentació als experts del Dipsalut, del 
projecte del marc salutogènic treballat al 2014 . Vàrem presentar un PPT elaborat amb el 
consens de tot l’equip. 
Ens varen comentar els experts de Dipsalut que, coincidim amb les qüestions principals 
amb els altres col·legis. Tot i que nosaltres hem aprofundit més alguns punts i ens veuen 
amb ganes de passar a l’acció; ens aconsellen que, igualment que els altres col·legis, fem 
més formació i seguim reflexionant sobre aquest marc, tenint més en compte els factors 
determinants i fent una reflexió transversal i multidisciplinària abans de passar a la 
confecció/ presentació del projecte als professionals. 
 
També proposen que un dels coordinadors de cada col·legi s’ocupi de la coordinació de 
tots i que sigui el pont amb Dipsalut. 
 
Quedem que farem una reunió de coordinadors en la qual planificarem un calendari de 
treball i el programa a seguir així com la confecció de la sol·licitud de la subvenció. 
Proposem també que cada col·legi aporti un model d’anamnesi basat en el model del 
marc conceptual salutogènic. 
 
La propera reunió serà demà dijous 26 de març.   
 
Atès que l’equip de treball del projecte de Dipsalut està format per 4 persones i una d’elles 
agafarà la baixa properament, sol·licitem que s’obri una borsa per fer un procés de 
selecció per formar part d’aquest projecte.  

 
2.    PROVES ESPORTIVES 
 
La Jornada d’Esport Femení ha anat molt millor que l'any passat, ja que a la plaça del Lleó 
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de Girona és un lloc molt de pas i molt més ampli que la plaça Constitució, tot i així 
estàvem a l'ombra i feia una mica de fred.  
Aquest any no hi ha hagut la col·laboració amb EUSES i els teníem a l’envelat del costat 
fent massatge esportiu. No quedava molt diferenciat ja que per problemes tècnics no hem 
aconseguit els plotters del CFC. 
No s'han fet gaire tallers d'estiraments, atès que s'ha de tenir en compte que la majoria 
d'esports que es feien ja estiraven abans i després. Tot i així hem tingut grups i han 
quedat satisfets.  
Trobo que hem de promocionar més la importància dels estiraments sobretot després de 
l'exercici físic.  
Esperem que de cares a l'any que ve puguem tornar-hi a participar i puguem oferir millors 
serveis. 
 
Participarem en els Reptes Pla de L’Estany. El primer repte en el que participarem tindrà 
lloc el 10 i 11 d’abril. Consisteix a fer voltes a l’estany de Banyoles en bici durant 24 hores. 
Els inscrits podran participar l’estona que vulguin i aniran acompanyant l’esportista Manel 
Torres, que fa el repte. Hem organitzat el servei de Fisioteràpia de la següent manera: 
Divendres 10 abril: 19.00 h – 21.00 h 
Dissabte 11 abril: 11.00 h – 20.00 h 
Estarem ubicats juntament amb l’envelat del servei mèdic del CAR que assisteix a 
l’esportista, amb dos envelats de 3x3. En un hi tindrem dues lliteres per fer teràpia manual 
i a l’altre hi farem escalfament precursa i hi tindrem màrfegues per fer estiraments 
postcursa. 
 
Per a la Mitja Marató del 26 d’abril, està tot coordinat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   
   

 
3.     FORMACIÓ 
S’ha cancel·lat el Seminari de Raonament clínic del Xevi Sala del 25 d’abril. 
Seminari de Nordic Walking està previst pel 28 de març de 10.00 h - 13.00 h i està tot 
controlat. 
Referent al Curs de Teràpia Aquàtica que es fa al maig, no surt publicat dins Formació de 
la Secció Girona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Seminari Nordic Walking Carme 28 de març 

 
4.  REUNIÓ ANUAL 
Vàrem iniciar la jornada amb una breu presentació de 20 minuts del resum de 2014 i la 
previsió de les activitats de la Secció per al 2015.  
La primera part de la conferència va ser teòrica i la segona va ser pràctica, amb casos 
clínics, i molt participativa. 
 
Vàrem fer una pausa – esmorzar d’uns 30 minuts del càtering de Can Moner, que va estar 
molt bé, un pèl escàs. 
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Les valoracions dels assistents han estat molt bones, només han comentat que no 
s’hauria d’entrar i sortir tant de l’aula a posar el tiquet del pàrquing, gent que surt abans de 
la conferència, i s’augmenta cada vegada que algun membre de la Secció ha de sortir a 
obrir la persiana de l’entrada de baix. 
 
Per a properes formacions farem un planning de sortides controlades. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
5. REUNIÓ FÒRUM SANITARI 
Quedem que aportarem noves idees de formats de jornada i temes a tractar així com 
formacions per Fòrum associació. 
També comentem que s’hauria de treballar els temes via correu electrònic i tenir més 
avançada la feina en les reunions perquè siguin més efectives. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
6.   REUNIÓ TRIMESTRAL 
Aprovació de l’acta anterior. 
Cada secció comenta la reunió anual, on totes coincideixen a fer-ho el dia 21 de març: 
Girona: Conferència a càrrec d’Arturo Such sobre quadres dolorosos en la columna 
cervical. 
Tarragona: Conferència d’abordatge multitècnic de l’espatlla amb el Dr. Miralles, Núria 
Raspall, Xavier Vericat i Fran Cobos. 
Lleida: Conferència a càrrec d’Arnau Feixas i Dani Colell, parlant sobre abordatge i 
readaptació en lesions esportives. 
Totes les seccions aprofitaran per presentar el balanç anual de la tasca feta durant el 
2014. 
Tarragona: comenta que a la Mitja Marató de Tarragona s’hi va colar una persona que no 
era estudiant, malgrat que apareixia al llistat facilitat pel Patronat de la Universitat 
Lleida: pregunta sobre la situació del Registre de professionals sanitaris. Estem esperant 
que estigui llest el programa informàtic per tal de dur a terme la recollida de dades. 
Girona: pregunta si ja tenim el fulletó amb les recomanacions per a l’actuació de 
Fisioteràpia postcursa. Es comenta que el vocal, Juanjo Brau, ho està preparant. 
També pregunta per la situació amb EUSES respecte de les curses, i s’informa que tal i 
com es va quedar en anteriors reunions, era EUSES qui s’havia de posar en contacte, 
cosa que no ha succeït. Queda clar que no farem el practicum i que a l’hora de treballar a 
la mateixa cursa, no ens farem responsables dels estudiants d’EUSES. Es proposa que 
en un futur, si no hi ha acord, no participar en les mateixes curses. 
 
Aclarim que amb les organitzacions que nosaltres hem establert contacte, si ho creiem 
convenient, hi continuarem col·laborant. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
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Propera reunió Skype. Alba i Carme 4 de març a les 19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 11.30 h. 

 
 

Data propera reunió 
 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


