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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 8.30 h Data: 22/04/2015 

 
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 Fòrum Sanitari. 

 
1. Dipsalut 
Després de la reunió del passat 26 de març, està pendent d’entregar la demanda de 
subvenció. 

 
2.    PROVES ESPORTIVES 
 
Al primer repte dels Reptes Pla de L’Estany, hi va haver molt bona entesa amb 
fisioterapeutes i l’organització i molta predisposició per fomentar la Fisioteràpia. Entre tots 
vam aconseguir animar els participants a fer exercicis i després de realitzar-los ho valoren 
molt positivament comentant que, certament, va bé i que ho haurien de fer sempre. 
Els fisioterapeutes molt agradables i complidors. Es va coordinar bé a l’hora de proposar 
exercicis compartint les propostes i corregint quan calia. 
Seria bo que el CFC publiqués uns consells d’exercicis per escalfar i estiraments 
postcursa. De fet vàrem fer arribar la proposta a la Comissió de NME.  
 
Per a la Mitja Marató d’aquest diumenge 26 d’abril, avui han vingut a recollir les lliteres, i 
l’Ester està pendent que li passin els contactes dels fisioterapeutes i que li arribi el 
material. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   
   

 
3. Formació 
Les valoracions del Seminari Nordic Walking han estat molt positives. El fet de poder dur a 
terme en el mateix dia una sessió pràctica ha estat molt profitós, s’ha pogut observar en 
primera persona la majoria dels beneficis d’aquesta activitat terapèutica, com ara la millora 
de la coordinació, de la postura, dissociació de les cintures... 
A les ponents se les ha vist entregades, responent tots els dubtes que han sorgit al llarg 
del seminari i amb ganes de motivar els assistents a dur-ho a terme als seus pacients. 
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Aquest dissabte 25 d’abril es porta a terme el Seminari Tècnic de raonament clínic, amb 
en Xevi Sala. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
4. Reunió Fòrum Sanitari 
Es va acordar un segon format de Jornada de Dolor Crònic, que va ser més atractiva, 
segons el que ens acreditin.  
 
Es proposa que tots els col·legis professionals posin una icona de Fòrum Associació que 
englobi tots els col·legis professionals que ho formen i s’enllacin als seus webs. 
 
El COMG vol fer-se més visible i demana la col·laboració dels col·legis que integren el 
Fòrum Sanitari. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 11:30 

 
 

Data propera reunió 
25 març a les 8:30 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


