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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 04 Hora d’inici: 21.00 h Data: 07/04/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinadora  Carme Casellas 

 Núria Fuentes  Ester Aranda  David Sánchez 

 Irene García  Berta Serrat       

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Presentació nous membres. 
2. Dipsalut. 
3. Proves esportives. 
4. Formació. 
5. Reunió anual. 
6. Fòrum. 

 

1. Presentació nous membres 

Presentació de la Irene García. La Berta Serrat no ha pogut assistir-hi per canvis d’última 
hora. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

  

 

2. DIPSALUT 

Ens van reunir el dimarts 5 amb el president, el gerent i el cap d’àrea de polítiques i 
promoció de la salut (Pau Batlle) per exposar-los la memòria 2015 i exposar els projectes 
per al 2016. Immediatament van estar d’acord i es va donar conformitat al pressupost 
2016. Es van consensuar les tres línies de treball del 2016 (xarxes, recerca i mapeig 
d’actius). 
Adjuntem la memòria del 2015. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència a les següents reunions. Grup de promoció  

  
 

3.    PROVES ESPORTIVES 

Hem rebut una proposta per participar a la Cursa de l’Escala, que es realitza el proper 1 de 
maig, l’hem refusada per manca de temps. 
 
Per a la Mitja Marató, que serà el dia 17 d’abril, està tot coordinat. Enguany ens posarem a 
la plaça d’arribada, es farà una classe d’estiraments tipus “masterclass” i les següents 
hores, tallers oberts. Portarem una llitera per si hi ha alguna descàrrega d’urgència. També 
ho coordinarà l’Ester. 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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3.  FORMACIÓ 

 
S’ha anul·lat el curs de massatge infantil per falta d’inscrits.  
 
Formacions pendents:  
Higiene nasal, continuem pendents de dates. 
ST Reprogramació abdominal l’ajornem per al 28 de maig restem a l’espera de la seva 
resposta. 
Curs de Raonament clínic de pacients amb dolor crònic per Arturo Such, previst per al 13-

 
Reunió RAC1 
Reunió amb la Sònia Mulero (Publipress media, delegació de Girona) i Jaume Marginet 
(Publipress media, cap d'equip), ambdós organitzadors de la Cursa de RAC1, que 
enguany es durà a terme a Girona.  
 
Hi ha previsió de fer la cursa el 19 de juny, amb més de 5.000 participants, realitzant un 
circuit d'uns 5 km recorrent racons emblemàtics de Girona. La intenció que té RAC1 és 
que hi col·laborem aportant uns 5.000 euros per poder fer divulgació de la Fisioteràpia. El 
dia anterior de la cursa, al recinte firal de Girona, hi podríem tenir un estand per informar i 
divulgar la nostra professió, posar el logotip als dorsals dels participants, lones 
publicitàries, etc... És a dir, busquen patrocinadors.  
 
Després els he explicat com participem en les proves esportives, que oferim servei de 
Fisioteràpia fent tallers d'estiraments postcursa, i algun massatge de descàrrega si és 
d'urgència. Els ha agradat la idea i poder dur a terme aquests tallers un cop finalitzada la 
cursa. 
 
Hem acordat que passava aquesta informació a la Junta/Barcelona per poder donar-los 
algun feedback, també han demanat de poder reunir-se a Barcelona per poder concretar 
millor el tema pressupost i la col·laboració. 
 
Sincerament, des de la Secció creiem que pot ser una bona ocasió per poder divulgar la 
Fisioteràpia, promocionar esport saludable i donar a conèixer que Fisioteràpia no és 
només massatges, atès que paral·lelament tenen els "Kyrocream" com a col·laborador i 
realitzaran massatges als esportistes que hagin realitzat la cursa. 
 
Considerem que la magnitud d'aquest esdeveniment i la participació econòmica és més 
del CFC i no de la Secció de Girona. 
 
Agrairíem que ens diguéssiu com està el document que vau dir que la Comissió de NME 
realitzaria per donar pautes d’escalfament i tallers d’estiraments, perquè així els 
fisioterapeutes que vinguin tinguin un consens. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Assistència Mitja Marató. Ester 6 de Març 
 

Ester 17 d’abril 

Redactar breu de les proves esportives. Ester Mes d’abril 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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15 de maig. A causa del baix nombre d’inscrits, possiblement s’anul·larà, per aquest motiu 
proposem que amb els diners de la Secció es pugui subvencionar algun curs. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Gestió ST Reprogramació Abdominal. Alba Maig 

Gestió Curs Raonament clínic. Alba i David Maig 

   
 

4. REUNIÓ ANUAL 

A causa de diversos problemes d’agendes amb les conferenciants i atès que el primer 
trimestre se’ns ha posat a sobre, hem acordat que el 21 de maig realitzarem la reunió 
anual. Amb la Neus Padilla (fisioterapeuta de pacients amb Alzheimer a Figueres) i l’Alèxia 
Falcó (veterinària del “Proyecto tan amigos”). 
Càtering de Casa Moner Opció 1 “coffee break 1”. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència Reunió anual. Tots Maig 
 

6. FÒRUM 

L’Alba va reenviar un correu a la Marta Sala per si podia venir a la propera reunió del 28 
d’abril del Fòrum. Restem a l’espera de resposta. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència reunió Fòrum. Núria 28 abril 
 

Precs i preguntes 

1. Voldríem saber si us heu plantejat la possibilitat de crear una Comissió de Promoció de 
la Salut, ja que tenim les assistents de la jornada interessades en formar-ne part. 
2. Cal buscar una data de reunió amb la Junta per parlar del projecte de la promoció de la 
salut. 
3. Voldríem saber com va la tasca del document que vau dir que la Comissió de NME 
realitzaria per donar pautes d’escalfament i tallers d’estiraments, perquè així els 
fisioterapeutes que vinguin tinguin un consens. Ja que ho vam proposar i no se’ns ha dit 
res al respecte. 
4. Recordar que com a membre de la Secció surt la Laura Xargay a l’última publicació i 
s’hauria de corregir ja que fa mesos que no en forma part. 
5. Hem observat que les lliteres que ens heu retornat no porten funda. Anteriorment en 
teníem 3 en fundes, ens en podríeu enviar? 

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 23.30 h. 
 

Data propera reunió 

12 de maig. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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