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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 21.00 h Data: 17/02/2021 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil ☒ Ester Salom 
☒ Jesús Almazán ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Jornada de seccions. 
3. Reunió anual. 
4. Qüestions organitzatives. 
5. Reunió de seccions. 

 
1. Formació  

Les propostes formatives per a Girona el 2021 són: 

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

CURS D’ESPATLLA DE XAVIER VERICAT. De les dates proposades per acabar el curs al final 
serà dissabte 12-13 juny de 2021, dissabte tot el dia i diumenge al matí.  

Restem a l’espera de rebre més informació sobre el curs de suport vital bàsic aquest 2021. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Jornada de reconeixement 
De cares a l’any 2021, a la jornada de reconeixement, com a representació de Girona s’ha 
escollit la següent opció: 
 

1) Fisioterapeuta d’un equip professional de bàsquet.  
La fisioterapeuta en qui hem pensat per poder fer la xerrada és la Beti Orden de l’UNI 
Girona (Equip Bàsquet femení). 
 
Esperem noves ordres un cop us hagueu posat en contacte amb ella.  
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contactar amb ponents. Tots  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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4. Reunió anual 2021 
Hem decidit fer-ho de la següent manera: 
Format vídeo gravat i editat per nosaltres prèviament i publicar-ho a les nostres xarxes 
socials. 
Es realitzarà durant el primer trimestre de l’any. 
Acabarem d’editar el vídeo els pròxims dies i quan ho tinguem us el passarem perquè 
doneu el vostre vistiplau. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
5. Qüestions organitzatives 
Ja ens ha arribat l’ordinador de la Secció Moltes gràcies ! 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 

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