
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 20.30 h Data: 15/11/2017 

 
Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

 David Sánchez  Núria Fuentes  Berta Serrat 
 Irene García  Esther Gil  

 
Ordre del dia 

1. Formació: Properes formacions 2017 – 2018. 
2. Propera reunió itinerant: Banyoles. 
3. Xerrada de sortides professionals a EUSES. 
4. VII Jornada Anual EUSES Alumni. 
5. Proposta col·laboració EUSES. 

 
1. Formació: Properes formacions 2017 - 2018 

 
- Curs de Punts Gallet i Punció Seca: només falta l’últim seminari el 25 i 26 de 

novembre amb en Miki Martínez. 
 

- Curs CORE: 19 i 20 de gener coordinat per la Irene i la Núria. La Carme i 
l’Esther hi assistiran. 

- ST 4 M: 10 de març, dirigit per Xavier Vericat. 
- ST Apràxia: 20 de maig, dut a terme per Roberta Ghedina. 
- ST Eco: Pendents de concretar data. 
- Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Automàtic (DEA). Pendents de 

concretar data. 
- Conferència fiscal: pendents de concretar la data. 

 

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Curs de Punts-Gallet i Punció Seca Esther Gil  
ST Ajudes tècniques Irene i Ester A  

 

 
 

2. Propera reunió itinerant: Banyoles 
La propera reunió itinerant es farà a Banyoles, amb una conferència sobre la fragilitat amb 
Luis Soto el proper 13 de gener de 2018. L’espai encara s’ha de concretar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència i coordinació Tots 13 gener 2018 

3. Xerrada de sortides professionals a EUSES 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Precs i preguntes 
Cal buscar sala per a la propera reunió itinerant a Banyoles per al 13 de gener de 2018. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 22.00 h. 

 
Data propera reunió 
Dimecres 13 de desembre a les 20.30 h. 

 
Coordinadora             Cocoordinadora 
Carme Casellas      Ester Aranda 

Es portarà el proper dia 15 de desembre a EUSES, i hi assistiran l’Ester i la Carme.  
S’està preparant una presentació per als alumnes d’últim any, per informar-los de les 
tasques que es fan a la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió trimestral i assemblea  Desembre 

4. VII Jornada anual EUSES Alumni 
La jornada anual d’Alumni a EUSES és un acte de commemoració als millors expedients 
acadèmics de CAFE i Fisioteràpia de 2016 i s’aprofita l’avinentesa per convidar graduats 
de CAFE i Fisioteràpia amb rellevància en el món de l’esport perquè ens englobi a les 
dues professions. 
És molt positiu estar presents als actes d’EUSES per a visibilitat de la Secció i del CFC per 
als estudiants i graduats de Fisioteràpia com a referents per al seu futur professional. 
També per establir vincles amb els responsables del Grau de Fisioterapia, el Sr. Mariano 
Gacto i la Sra. Silvia Roche, com a responsable d’Alumni d’EUSES. 
Al poder conversar amb la Beti Orden, fisioterapeuta de l’UNIGirona vam poder fer 
contacte per a properes conferències que es puguin realitzar entorn l’esport d’elit com en 
aquest cas, el bàsquet. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

5. Proposta col·laboració EUSES 
Ens és necessari saber com ha quedat la reunió per a properes col·laboracions, com 
esdeveniments esportius. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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