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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 11/2015 Hora d’inici: 08.30 h Data: 16/12/2015 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Núria Fuentes  Ester Aranda  David Sánchez 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Dipsalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió Fòrum Sanitari. 
5. Reunió anual. 
6. Reunió trimestral. 
7. Convocatòria noves places Secció. 

 

1. DIPSALUT 

El passat dissabte 21 de novembre es va celebrar la Jornada en promoció de la salut a la 
Secció de Girona fruit del treball de grup del projecte en promoció de la salut de Dipsalut i 
el Fòrum Sanitari. La valoració general dels assistents va ser molt positiva fent que 
sortissin bones i grans idees que complementaven el projecte de treball. S’intentarà fer un 
seguiment als col·legiats que van mostrar-se interessats en el projecte per tal de poder 
seguir treballant si Dipsalut concedís una pròrroga de la subvenció. Properament el grup 
de treball es reunirà per fer una valoració general de la Jornada i per acabar el dossier del 
treball realitzat amb annexos gràfics (fotos i vídeos) per entregar al CFC.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Elaboració vídeo. Carme, Núria, Irene Final desembre 
principis de gener Elaboració memòria. Alba amb l’ajuda de 

tots 

 

2.    PROVES ESPORTIVES 

 
Acabats els 3 reptes del Pla de l’Estany, s’ha realitzat un breu informatiu, ho vam enviar en 
el Departament de Comunicació, tot i així us ho adjuntem. 
Ens hem posat en contacte (i restem a l’espera de resposta) amb l’organització de la 
Jornada de l’Esport Femení per participar-hi com cada any, que es realitza a mitjans de 
març. ESTER 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Breu informatiu Reptes Pla de l’Estany Ester 19/11/15 

Gestió contacte IV Jornada Esport Femení Ester 9/12/15 
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3.  FORMACIÓ 

Formacions pendents: 
29-30-31 de gener: Curs d’abordatge del dolor, amb Arturo Such.  
13-14 de febrer: Curs Massatge Infantil. Pendents de si es modifica la data. 
 20 de febrer: ST Fisioteràpia Respiratòria II, amb l’Imma.  
ST Reprogramació abdominal. Pendents de concretar.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Coordinació del curs / material / docent. David i Alba 29-30-31 de gener 

Coordinació del curs / material / docent. Ester 13-14 de febrer 

Coordinació del curs / material / docent. Núria 20 de febrer 

 

4. REUNIÓ FÒRUM SANITARI 

S’havia de buscar projectes interessants per a oferir al Fòrum. La Carme proposa: 
“aprofitaria l’onada de la Promoció de la Salut per fer un curs de promoció de la salut per a 
professionals sanitaris englobant tots els col·legis i oferint una classe donada per cada 
col·legi i donant la seva visió com a metges o infermers o fisioterapeutes o psicòlegs... 
Aprofitaria per fer també un curs de comunicació per als professionals per parlar en públic, 
i de saber ser professionals en el dol o en situacions de compromís de salut“. 
 

Ens reunim el dia 10 de novembre  
 

1. Atenent a les últimes eleccions al Col·legi de Psicòlegs de Girona s’acorda 
que el Sr. Francisco Molinero, que va ser escollit president, substitueix a la 
Sra. Araceli Pérez en el mateix càrrec dins el Fòrum Associació. 

 
2. Per part de la majoria d’assistents s’observa que la Jornada Dolor Crònic va 

estar poc coordinada i va faltar temps per a fer una difusió més àmplia. Es 
pren nota per a properes edicions per no errar en els mateixos punts. 
 
S’acorda enviar un correu electrònic amb el certificat de ponència i notificant-
los que el seu col·legi professional es posarà en contacte amb ells per a fer-
los entrega d’un petit detall. Es compraran deu caixes, una per a cada 
ponent, de bombons de Gluki de 10,90 euros cadascuna. 

 
3. Estat comptable Fòrum Associació/ Firmes autoritzades compte corrent 

les firmes del president, secretària i tresorer seran les autoritzades per 
gestionar l’estat comptable del Banc Sabadell. Per a qualsevol moviment 
comptable que es vulgui fer es necessitaran mínim dues firmes 
mancomunades dels autoritzats. 
Es posa en coneixement dels diners que hi ha al compte corrent (2.262,87 €) 
i s’informa que, a partir de l’any vinent, no hi haurà tributs a presentar per 
part de l’associació en no haver-hi aquest any cap pagament de 
col·laboració ni cap subvenció a rebre. Per aquest motiu es proposa si es vol 
continuar pagant els serveis mensuals comptables de Gestió Girona. 
Després de diversos punts de vista s’acorda seguir pagant la despesa 
mensual de Gestió Girona per tal que assessorin comptablement al Fòrum 
Associació. 
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4. Projectes de futur 

El president comenta la necessitat de reforçar el Fòrum buscant els 
continguts adients per tal que s’adreci el rumb a buscar col·laboracions més 
estretes entre els col·legis professionals que el formen.  
El Sr. Molinero troba la necessitat de què existeixi la figura de coordinador 
dins el Fòrum que porti les directrius del projecte de Dispalut. 
Així mateix, parla de crear un dinàmica de diàleg en prevenció de la salut 
des de Fòrum Associació i proposa fer una Jornada d’atenció primària dels 
professionals sanitaris coordinant-ho des dels diferents col·legis. 
S’acorda en aquest aspecte que en la propera reunió cada col·legi portarà 
les aportacions i/o conclusions que els seus grups de treball de Dipsalut han 
elaborat i a partir d’aquí es farà un document o es mirarà d’implementar 
conjuntament alguna de les idees o propostes que sorgeixen. 
Quedem a l’expectativa de si realment surten projectes interessants i que 
motivin a tots els integrants. 
 

5. Per part de COIGI es proposa tornar a col·laborar amb la mateixa quantitat 
econòmica a La Marató de TV3 i també s’aposta per intentar fer alguna 
acció dins les que, des de l’ICS-IAS, estan organitzant. Tots els col·legis 
afirmen en aquell instant fer l’aportació econòmica i el Col·legi de 
Fisioterapeutes ho traslladarà a la seva Junta central i donaran un resposta 
en breu. 
S’acorda que la secretària de l’Associació es posi en contacte amb les 
persones encarregades d’organitzar les xerrades de la marató de l’ICS-IAS i 
demanar en quin espai Fòrum Associació es podria col·laborar. 

 
6. En referència al Curs de lideratge que estava previst fer aquest mes i que 

s’ha hagut d’anul·lar per falta de quòrum, s’acorda tornar a demanar noves 
dates a l’empresa organitzadora, a partir del mes de febrer, i poder-lo oferir 
de nou fent la difusió amb més temps per a intentar omplir-lo. 

 
7. El Sr. Molinero informa que el Palau de Congressos de Girona està 

interessat a fer un conveni amb Fòrum Associació per tal de donar als 
col·legiats uns beneficis en descomptes d’entrades i ocupació. 
Per part de dos col·legis professionals que integren el Fòrum, s’informa que 
ja tenen un conveni signat amb l’auditori i no troben la necessitat de 
duplicar-lo. 
Aprofitant l’avinentesa, el Sr. Vilaplana informa que, des del Museu de Sant 
Feliu de Guíxols - Espai del Metge i Salut Rural i per tal de ser visibles, 
ofereixen les sales de conferències a tots els col·legis professionals del 
Fòrum per si tenen la necessitat d’organitzar algun acte. 
 

8. Mediació 
Es posposa aquest punt de l’ordre del dia per falta de temps de la Sra. Sílvia 
Bardalet. 
 

9.  Torn obert de paraules 
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Per part de la secretària es demana establir les reunions bimensuals. S’acorda que 
la propera reunió tindrà lloc el mes de gener, passades les festes. 

 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Propostes per al Fòrum Sanitari. Tots  

 

5. REUNIÓ ANUAL 

La reunió anual se celebrarà finalment el dia 12/03/15 amb la conferència "Principis 
neurofisiològics de l'aprenentatge motor i consideracions terapèutiques en la reeducació 
funcional de la marxa humana perduda" del Dr. Albert Puig-Diví. S’amenitzarà amb un 
esmorzar per als assistents repetint el càtering amb Casa Moner. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Cal acabar de concretar data.  Dept. Formació i 
David 

 

 

6. REUNIÓ TRIMESTRAL 

El passat 18 de novembre, la Nuria i la Carme van assistir a la reunió trimestral a 
Barcelona. Van tractar la convocatòria de vacants per a la Secció, que se celebrarà al mes 
de gener de 2016, com també van buscar nous contactes per a la reunió anual. Es va 
comentar de fer la comissió de promoció de la salut però s’ajorna el tema fins la propera 
trimestral. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 11.30 h. 

 

Data propera reunió 

Per definir. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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