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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 11 Hora d’inici: 20:30h Data: 05/11/2020 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil Co-coordinadora ☒ Berta Serrat 
☒ Jesús Almazán ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 
 
Ordre del dia 
 

1. Formació  
2. Dift 
3. Jornada de seccions 
4. Reunió anual 
5. Qüestions Organitzatives 
6. Reunió de Seccions 

 
 
 
1. Formació  

 
 
S’anula tota la formació fins al 2021. 
Esta pendent avisar als alumnes i proposar una solució del curs d’espatlla de Xavier 
Vericat que tenen pendent el segon seminari.  
 
Avui mateix hem rebut la proposta de formacions del 2021. 

Benvolguts/des, 

Us adjunto la proposta formativa del 2021, com l’any passat us envio la proposta global del CFC 
per a que veieu tota la planificació. Els criteris per a l’assignació d’activitats són, d’una banda les 
vostres peticions i de l’altra la distribució i racionalització dels cursos per tal d’aconseguir tirar-los 
endavant amb el màxim nombre d’inscrits. D’altra banda també hem hagut de fer alguna adaptació 
doncs hi ha activitats que no s’han pogut dur a terme per la pandèmia. 

Com sempre, a banda d’aquestes podem anar programant conferències i altres activitats que vagin 
sorgint al llarg de l’any. 

Tant bon punt tingui més detalls sobre les dates us els aniré facilitant. 

Resto a la vostra disposició per a qualsevol consulta. 

Les propostes per Girona són: 

- Espatlla (2019) 
- Ganxos 
- Hipoteràpia 
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- Jornada territorial / reunió anual 
- Sd. clínics lumbars  
- Spine & Control 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Dift 
Missatge amb notícies del dift: 
 
Ja tenim notícies pel que fa al DIFT. Ens comenten des de Junta que deixen la decisió de realitzar 
qualsevol esdeveniment en mans de les mateixes seccions. I pel que fa al què, també, total llibertat. 
Així doncs, si decidiu no fer res per la situació actual, ja està bé i si preferiu celebrar algun 
esdeveniment també, teniu màxim suport amb què decidiu. 
 
Hem decidit que degut a la situació actual dedicarem un dia a fer difusió de la fisio oncològica a 
través de les xarxes socials de la secció. Difondre videos de diverses entitats sanitaries dedicades 
al càncer, videos d’exercicis, etc… 
Proposem fer merchandising del col.legi per poder vendre i destinar el fons a la causa. 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguiment de les reunions i possibles 
coordinacions 

Tots  
 

 
3. Jornada de seccions 
 
Per part de la secció de Girona guardem les propostes fetes per fer la jornada en més 
bones condicions de cares al 2021. 
 
Data de la reunió 7 de Novembre. ANUL.LAT 
Desde la secció territorial de girona proposem tres docents diferents per a la Jornada i 
deixem a decisió de la junta quin dels tres docents prefereix que portem: 

1) Fisioterapeuta d’un equip professional , per a explicar com a afectat la 
pandemia a un equip d’elit de primer nivell i què s’ha fet des del camp de la 
fisioteràpia per afrontar el cop Bàsquet Girona.   

2) Fisioterapeuta de l’hospital Santa Caterina de Girona que ha estat a primera 
línia d'acció a les ucis durant la pandèmia 

3) Fisioterapeuta de un Geriàtric de Girona perquè ens expliqui com s’ha 
treballat en els centres geriàtrics durant la pandèmia.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
contactar amb ponents Tots  

 
4. Reunió Anual 
 
Hem decidit fer-ho de la següent manera: 
 
format video gravat per nosaltres prèviament i publicar-ho a les nostres xarxes socials. 
Es realitzarà durant aquest mes de Novembre 
 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
 
 
5. Qüestions Organitzatives 
 

- L’ordinador de la secció no funciona bé. És molt lent, el tornarem a enviar a 
Barcelona a veure si ens el podeu canviar. El recolliran amb el material del pròxim 
curs. 
 

 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 
6. Reunió Seccions 
 
Hi va assistir l’Imma i hi adjuntem informe d’activitat. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
reunió seccions en linea Imma Soler 21/10/2020 

 
 
 

Precs i preguntes 
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Pendent revisar algunes liquidacions encara pendents. 
 
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  21.30h 

 
Data propera reunió 
5 Novembre 2020 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Berta Serrat 
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