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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 06 Hora d’inici: 13.30 h Data: 14/06/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinadora  Carme Casellas 

 Núria Fuentes  Ester Aranda  David Sánchez 

 Irene García  Berta Serrat       

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Repartiment tasques membres de la Secció. 
2. Dipsalut. 
3. Proves esportives. 
4. EUSES. 
5. Formació. 
6. Reunió anual. 
7. Fòrum. 
8. Comunicació. 
9. Fundació Les Vetes. 
10.  Reunió amb Junta. 

 

1. Repartiment tasques membres de la Secció 

Comunicació: Berta Serrat 
Xarxes socials: Irene García 
Formació: Carme Casellas  
Proves esportives: Ester Aranda (gestió) i assistència aleatòria 
Activitats culturals i/o representació: Berta Serrat 
Coordinació: Carme Casellas 
Coordinació Dipsalut: Alba Resplandis 
Sotscoordinació: Ester Aranda 
Correu: Núria Fuentes 
Secretaria: David Sanchez 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 Tots  

  
 

2. DIPSALUT 

Des del grup que es dedica a portar xarxes de professionals sanitaris per a la promoció de 
salut a Girona, s’ha iniciat a compartir la informació a través del blog 
promosalutgirona.wordpress.com que, posteriorment, es comparteix a través del Twitter 
@promosalutgi i del grup de Facebook ‘Professionals per la promoció de salut a Girona’. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Coordinació de les xarxes socials Irene  
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4. EUSES 

L’Alba i la Carme vam assistir a l'acte de graduació dels 158 estudiants del grau de 
Fisioteràpia d'EUSES a l'auditori de Girona i la Carme va entregar els diplomes juntament 
amb els membres coordinadors, l'alcalde de Salt i la junta d'EUSES. 
La majoria d'estudiants eren francesos i va ser un acte combinat amb l'acte de graduació 
de CAFE. 
Vam establir contacte amb el membre de la junta de Girona de CAFE i creiem que pot ser 
molt productiu per realitzar activitats conjuntes. 
S'agraeix la valoració d'EUSES pel fet de comptar amb nosaltres per a aquest acte, ens 
dóna imatge per als futurs estudiants com a agents de representació dels fisioterapeutes. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reprendre contacte amb EUSES i junta de 
Girona de CAFE. 

Tots  

 

5.  FORMACIÓ 

El 28 de maig es va realitzar el Seminari Tècnic de Reprogramació abdominal coordinat 
per la Carme Casellas i Núria Fuentes. 
La fisioterapeuta Sandra Sancho ha estat la ponent d’aquest seminari, el qual ha estat 
molt pràctic. Abans de passar a la pràctica, s’ha fet un repàs d’anatomia i s’ha explicat la 
relació que hi ha entre el sòl pelvià i l’abdomen. També, la importància de la respiració i la 
postura per realitzar correctament els exercicis. Ens ha estat de gran ajuda poder 
practicar, atès que hem rectificat errors que solem fer freqüentment i hem agafat 
consciència de la dificultat que suposa fer una bona reprogramació abdominal, atès que, si 
es fa correctament, es poden evitar molts problemes tant a nivell fisiològic (com la 
incontinència urinària i els prolapses), com a nivell físic (com, per exemple, les 
lumbàlgies). 
 
Formacions pendents 2016:  

- Higiene nasal: restem pendents de la confirmació de data 
- ST Estabilització cervical de Leandro Guttman 
- Conferència “d’interès”: Del 23 al 25 de setembre ve la Bernadette de Gasquet a fer 

un curs a Arbúcies; podríem aprofitar que està per la zona i fer una conferència a la 
Secció. 

 
Per AL 2017 hi haurà: 

- Curs de Neurodinàmia de Carles Munné (BECAT) 
- Curs de Punts Gallet i punció Seca, repartits en 4 seminaris (60 h) amb diferents 

3.    PROVES ESPORTIVES 

 Recerca de més proves esportives. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Recerca. Ester  
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membres de la Comissió de neuromusculosquelètica (Xevi, Marc, Miki i Claudio) 
- ST Apràxia amb Roberta Ghedina 
- ST Sistema visual amb Roberta Ghedina 
- ST Ajudes tècniques (a concretar) 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestió de la formació. Carme  

   

 

6. REUNIÓ ANUAL 

Les ponents ja estan ultimant els detalls per a la reunió anual del proper divendres 17 de 
juny. En principi serem una vintena de persones. Lamentem la poca afluència de gent tot i 
que hi ha festivals escolars i per aquesta raó hi ha hagut algunes baixes. 
El càtering de casa Moner contactarà amb la Carme i faran el muntatge a les 18.30 h, 
abans de la reunió a dins de la seu de la Secció i el recolliran a les 21.15 h. 
Hem quedat de portar alguna taula nosaltres ja que les seves són massa voluminoses i no 
entren a l’ascensor. 
El material el rebrà la Carme el dijous. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència reunió anual. Tots 17 de juny 

 

7. FÒRUM 

Ens reunim a les 16.00 h del dia 2 de juny de 2016 a la seu del Col·legi Oficial de Metges 
de Girona, els presidents dels col·legis oficials que integren el Fòrum Associació de 
Col·legis Sanitaris : 
President: Sra. Marta Sala excusa assistència. La representa la Sra. Núria Fuentes 
(Secció Territorial de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya). 
 
Assisteix també: 
 
La Sra. Sílvia Bardalet del Col·legi de Infermers/es de Girona, la Sra. Margarita Zurutuzar 
del Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona, el Sr. Josep Vilaplana del Col·legi de Metges 
de Girona, el Sr. Francisco Molinero del Col·legi Oficial de Psicòlegs Catalunya-Delegació 
Girona. 
 
1.- Jornada de mediació 
 
El Sr. Molinero informa als presents que es va reunir amb l’assessor legal del Col·legi 
d’Infermers/res de Girona, Sr. Carles Moret, segons acord de l’última reunió per tractar la 
jornada de mediació que es vol celebrar. En aquesta trobada també varen assistir els 
membres del Grup de Treball de Mediació que té la delegació de Girona del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs i el president de Mediació de Catalunya, Sr. Paco García. 
 
En aquesta primera reunió es va tractar la finalitat de la Jornada i es va veure la necessitat 
de treballar en la idea de donar a conèixer als professionals què és la mediació i quins són 
els problemes més usuals en aquest camp. 
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Des del Fòrum Associació s’acorda que s’organitzarà la Jornada de mediació el proper 20 
d’octubre a la tarda i que es reservarà la sala de la biblioteca Carles Rahola de Girona per 
celebrar-la. 
Per treballar sobre la Jornada es crea un Comitè Organitzador format per: Sr. Paco 
Molinero i el Grup de Treball de Mediació de la delegació de Girona del Col·legi de 
Psicòlegs, el Sr. Carles Moret i la Sra. Sílvia Bardalet del COIGI, la Sra. Esther Ibáñez 
assessora legal del COMG. 
 
Es proposa que des de la Secretaria del Fòrum Associació es convoqui al Comitè 
Organitzador per a un dimecres del mes de juny. 
 
2.- Creació Borsa voluntariat Fòrum Associació. 
 
La Sra. Zurutuzar informa als presents dels programes de formació que realitzen a Cáritas.  
 
Proposa la creació d’ una Borsa de voluntariat des del Fòrum, on tots els col·legiats dels 
diferents col·legis professionals que formen part de Fòrum i vulguin fer voluntariat s’hi 
puguin inscriure.  
 
S’acorda que la Sra. Zurutuzar es reunirà amb Cáritas per exposar el projecte que té el 
Fòrum i poder-lo dur a terme. 
 
3.- Torn obert de paraula. 
 
La Sra. Núria Fuentes, que representa al Col·legi de Fisioterapeutes, exposa que des de la 
seva Junta de Govern volen renunciar a la presidència del Fòrum Associació. 
 
Per part dels presents s’informa que el nomenament no comporta cap feina extraordinària 
ni té autoritat individual dins del Fòrum Associació i resten a l’espera de les últimes 
notificacions que es transmetin des de la Junta de Govern del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya. 
 
S’acorda la propera reunió per al 15 de setembre a les 16.00 h i que es treballi en 
l’organització de la Jornada de Mediació via correu electrònic. 
 
I sense més temes a tractar s’aixeca la reunió a les 17.00 h. 
Quedem a l’expectativa de més informació sobre les Jornades de Mediació i de la resposta 
de Cáritas per obrir Borsa de treball voluntari de cada Col·legi. També un cop acabat el 
projecte Dipsalut, fer una Jornada conjunta explicant el projecte, però ja seria de cares al 
2017. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència Reunió Fòrum. Núria  

 

8. Comunicació 

Respondre correus i concertar entrevista amb la cadena SER. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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 Berta  

 

9. Fundació Les Vetes 

Tercera reunió amb la fundació Les Vetes. 
En aquesta reunió decidim entre la millor opció de títol per a la Jornada del dia 21-22 
d’octubre, 
aquest esdevindrà així: 
ÉS POSSIBLE EL SOBREENVELLIMENT ACTIU? Teixint el futur 
Es decideix que a causa del contingut de les taules número dos, en lloc d’anomenar-se 
‘Sobreenvelliment actiu’ es dirà ‘Innovació en gerontologia’. 
Per part nostra, confirmem l’assistència del Daniel Jiménez a la taula número 1. Proposem 
algun ponent més en psicomotricitat i teràpia assistida amb animals per a la taula número 
2, 
però veuen el tema tancat i aleshores es decideix canviar el títol d’aquesta. 
Està previst parlar dels tallers a la propera reunió i ho tornarem a proposar. 
ACTA ADJUNTA 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestió de la proposta. Berta i Irene 17 de maig 

 

10. Reunió amb Junta 

Punts a tractar: 
- Comiat Alba Resplandis. 
- Reforçar la comunicació amb Junta (punts febles i objectius). 
- Promoció de la salut (aportació de la memòria i projecte). 
- Potenciació del Fòrum (revisar protocols, reavaluacions de la capacitat professional, 

potenciar jornada intercol·legial d’un tema concret i intervisió de casos clínics). 
- Díptics d’estiraments. 
- Proposar que a les formacions hi hagi persones a la recambra de Girona ciutat per 

les possibles absències. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Reunió amb Junta. Tots 21 de juny 

 

Precs i preguntes 

1. Es pregunta si podríem llogar la sala de la seu per fer xerrades de salut. 

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 15.00 h. 

 

Data propera reunió 

Divendres 15 de juliol a les 14.00 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinadora 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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