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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 6/2015 Hora d’inici: 8.30 h Data: 30/06/2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes   

 David Sánchez  Ester Aranda   

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. DipSalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió Fòrum Sanitari. 
5. Reunió trimestral. 
6. Baixa membre Secció. 
7. Acte de graduació EUSES. 

 
 

1. DipSalut 
 
Segueix pendent d’entregar la demanda de subvenció en funció de valoració del 
pressupost COPC- Girona. 
El COPC - Girona ja ens ha passat el pressupost per coordinar i portar les sessions de 
Intervisió. Pendent de que l'equip de treball ho valori i, en cas que ho consideri adient, ho 
afegeixi en el pressupost de la subvenció.  
El 29-05-15, es va fer una reunió de coordinadors per pactar la part del pressupost 
conjunta. 
 

 
2.    PROVES ESPORTIVES 
 
La segona etapa de “Els reptes de L’Estany”, va consistir en córrer i bici durant 12 hores. 
L'Alba l’ha coordinat fent les gestions amb l'organització i el CFC i deixant el material a 
l’envelat a partir del moment en què va haver-hi vigilant. 
 
S’han organitzat dos torns de 6 hores amb dos fisioterapeutes i una responsable de la 
Secció a cada torn: de 9.00 h a 15.00 h l’Ester i, a la tarda, la Núria de 15.00 h a 21.00 h.  
 
S'ha disposat de dos envelats que ha posat l'organització i el material sol·licitat al CFC. 
En un s'hi feien estiraments/escalfament pre i postcursa i, en l'altre, teràpia manual. 
 
Les samarretes que envieu, estaria bé que fossin més transpirables i amb un tallatge més 
gran, ja que són força petites. Seria bo que des del CFC es publiquessin uns consells 
d'exercicis per escalfar i estiraments postcursa .  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
La prova durava 12 hores.  
S'han organitzat dos torns de 8 hores amb dos 
fisioterapeutes i una responsable de la Secció a 
cada torn. 
Dos envelats que ha posat l'organització . 
En un s'hi feien estiraments/escalfament pre i 
postcursa i, en l'altre, teràpia manual. 
Les gestions amb l'organització i el CFC i el 
material les ha fet l'Alba, qui divendres 
tarda/vespre, a partir del moment en què va haver-
hi vigilant, ja ho va deixar a l’envelat.  

L’Ester al matí 
de 8.00 h a 
14.00 h 
la Núria a la 
tarda de 14.00 h 
a 20.00 h. 
Coordinació 
l’Alba. 

27 de juny 

   
 

3.  	 	 	 Formació 
Els dies 6 i 7 de juny es va fer el Curs de CORE a càrrec de Daniel Sanchís.  
El dissabte el va coordinar l'Alba i el diumenge en David, per aquest veureu dos informes 
d'activitats d'aquest curs.  
Pel que fa al primer dia, tot es va desenvolupar amb normalitat. El professor molt proper i 
bon comunicador. El contingut, molt interessant, i els assistents molt interessats i contents. 
Val a dir que només un dels assistents era de província de Girona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
 

4. Reunió Fòrum Sanitari 
 
 A la reunió de divendres 29 de maig per parlar de la Jornada de Dolor Crònic, hi vàrem 
assistir la Marta Sala, com a representant de Junta, i jo com a representant de la Secció 
de Girona. Va ser un altre cop tornar a començar, atès que quan hi assisteix un nou 
representant del COMGI, exposa la seva versió de jornada de nou amb l'assentiment de la 
resta de representats dels diferents col·legis. Jo vaig mostrar el meu desacord amb 
aquesta marera de funcionar, però suposo que quedarà aquesta proposta com a definitiva. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Assistència a reunió Alba i Marta Sala 29/06/2015 

 
5.  Reunió trimestral 
La reunió trimestral va coincidir amb l’assemblea extraordinària del CFC, que es va 
celebrar a Girona el passat 17 de juny. Hi vam assistir la Nuria Fuentes i la Carme 
Casellas. 
Des de Girona vam valorar la reunió anual de la Secció molt positivament com també el 
canvi d’empresa de càtering a Casa Moner, encara que valorem demanar-ne més la 
propera vegada perquè no fos escàs. 
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Des del CFC es recorda la necessitat de subscriure’s al cens de Registre de professionals 
sanitaris fins el 26 de juny com a data límit. 
Tal com vàrem demanar, a final d’any estarà elaborat el Protocol d’estiraments per la 
Comissió de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica per tal d’unificar els criteris d’estirament 
òptim en les activitats esportives en les quals col·laborem com a voluntaris. 
Les jornades TIC i 2.0 es duran a terme el 19 de setembre en conveni amb el Col·legi de 
Fisioterapeutes d’Andalusia, tot oferint una ponència a Màlaga i l’altra a Barcelona. 
S’oferiran en streaming un total de 4 ponències amb networking. 
La celebració del 25è aniversari del CFC es farà durant la Jornada de Fisioteràpia 
Neuromusculosquelètica, que se celebrarà el proper 27 de novembre al WTC de 
Barcelona amb ponències i masterclass de ponents de tots els continents. Tanmateix 
s’oferiran cursos postjornada aprofitant l’estada d’aquests ponents d’alt renom per la 
fisioteràpia. Hi haurà la celebració del Sopar anual i un grup musical. 
La celebració del DiFT’15 es durà a terme el dia següent a l’Arc de Triomf de Barcelona 
amb el mateix tipus de muntatge que s’ha realitzat els últims anys. 
Seguint amb la celebració dels 25 anys, el 8 de novembre es durà a terme la FisioRun de 
10 km a St. Joan Despí amb els beneficis destinats a La Marató de TV3 i amb un preu de 
10 euros d’inscripció per a fisioterapeutes i de 15 euros pels ciutadans, amb regal de 
samarreta i xip. El hashtag ja està actiu amb fisiorun_CFC. 
En la formació de Girona se’ns ha proposat el Curs d’Incontinència masculina/proctologia 
si funciona a Tarragona. 
Al setembre hauríem d’enviar les propostes d’activitats per al 2016. 
En la Jornada de dolor crònic del 9 d’octubre disposarem d’en Xevi Sala i Garcia i del José 
M. Aguililla com a ponents. 
Vam parlar del projecte DipSalut i la Roser es va oferir per gestionar el programa de 
formació per a col·legiats. 
Es vol intentar fer un programa de Salut a les escoles com a sessió informativa des 
d’Ensenyament. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Assistència a la propera reunió via Skype. Alba, Carme o 

Nuria 
16 de setembre 
 

 
6. Baixa membre Secció 
 
La companya Maria Oliva ens va comunicar per Whatsapp aquest mes passat que no 
continuava com a membre de la Secció de Girona per motius personals. Per tant, en 
aquests moments, oficialment som 6 membres a la Secció, tot i que la Laura Xargay 
continua inactiva i som 5 membres operatius. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
7. Acte de Graduació EUSES 
A les 17.30 h varen fer la col·locació de la placa. I tot seguit els professors i dirigents de la 
universitat es varen dirigir cap al Mas Marroch, on es feia l'acte d'entrega de diplomes i 
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col·locació de bandes.  
A les 19. 00h es va iniciar l'acte amb els parlaments corresponents: 

 El director del grau de Fisioteràpia d'EUSES Sr. Ismael Martí .  
 El Sr. Rafael Magrinyà, director Acadèmic d'EUSES. 
 I  el Sr. Jordi Viñas, alcalde de Salt. 

 
Després del parlaments es varen afegir alguns professors al costat de la taula presidencial 
per participar també en l'entrega de diplomes i bandes als alumnes. 
Seguidament, varen fer el parlament els delegats de curs promoció 2011- 2015 i el Sr. 
Joaquim Majó, delegat del Rector de la UdG per a les Escoles Universitàries Adscrites, 
que també va fer el seu discurs. 
 
Es va finalitzar la cerimònia amb el cant de l’himne universitari Gaudeamus igitur. 
 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
 Alba  

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 23.00 h. 

 
 

Data propera reunió 
29 de juliol a les 12.00 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


