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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 5 Hora d’inici: 21.00 h Data: 19/05/2021 

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

Ordre del dia 
1. Formació.
2. Jornada de Reconeixement.
3. Reunió de seccions - assemblea.
4. Qüestions organitzatives.
5. Fòrum.
6. Jornada Esport femení.

1. Formació

Les propostes formatives per a Girona al 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 2021, dissabte tot el dia i diumenge matí. Coordina Xavi Angelats 

Restem a l’espera de les noves dates del curs de suport vital bàsic. 

Formació de caminadors posteriors 1 d’octubre. Restem a la espera de saber de cuantes hores es 
tracte i de quin tipus de formació es tracta. Coordina Ester Salom i Ester Gil. 

Respecte a la Formació de Spine control proposem 10-12 Setembre com a data tot i que ens 
agradaría saber, ja que l’11 és la diada, si el curs és els dies 10 i 12 o 10 11 i 12. 

Curs de Ganxos 16 i 17 d’octubre. Coordina Esther Gil i Xavier Angelats. 

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: 
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1) Fisioterapeuta d’un equip professional de bàsquet.
La fisioterapeuta que hem pensat per poder fer la xerrada és la Beti Orden (679314446) 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 

3. Reunió de seccions – Assemblea
Reunió de seccions amb el secretari del Col·legi per gestionar l’assemblea del proper 4 de 
juny. L'assemblea tindrà lloc presencialment a Vic i els col·legiats que hi estiguin 
interessats podran seguir la reunió via zoom des del seu domicili o bé des de qualsevol de 
les seccions territorials. L’objectiu és recuperar els actes presencials i la trobada entre 
companys. Els col·legiats tindran temps d’inscriure’s fins el 31 maig. Algun membre de la 
Secció s’ocuparà de la gestió de la trobada a la seu i tindrà a la seva disposició el llistat 
d’inscrits per al control d'aforament.  
A l'assemblea es votarà 1/ liquidació comptes 2020 2/ destí del romanent (es passarà una 
enquesta als col·legiats a partir del 6 de maig per decidir el destí). 
També serà el membre de la Secció el que passi el resum dels vots dels participants de 
l'assemblea presents a la seva seu (via xat del Zoom). 
La durada serà d'aproximadament de 19.00 h a 20.15 h. Previ a l'assemblea es farà una 
conferència que també se seguirà via Zoom. Començarà a les 17.30 h. 
Aquest any no es podrà fer la reunió de seccions prèvia a l'assemblea. Es buscarà nova 
data durant el mes de juny.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Ester Gil 

4. Qüestions organitzatives
El passat dimarts l'Esther Gil va anar a la seu de la secció després de mesos sense poder-
hi anar per les restriccions de mobilitat. És va trobar que han canviat la porta d'entrada al 
tercer pis. No se'ns havia notificant ni entregat cap còpia de la clau. És va dirigir al col·legi 
de metges on ens van donar una clau de la qual n'havien de fer còpies. Adjuntem tiquet 
del cost de les còpies. 

Aquest mateix dia vam agafar de la seu l'antic ordinador i ja hem fet contacte amb l'àrea 
d'informàtica per recollir-lo. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

5. Fòrum
Amb aquesta problemàtica es torna a fer més que evident que necessitaríem millorar la 
comunicació entre la secció del CFC i el fòrum.  
Agrairíem que ens arribés la informació de les reunions de fòrum.  
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

6. Jornada de l’esport femení

Aquest any s’han posat en contacte amb nosaltres Olga i Ruth desde la organització de la 
jornada de l’esport femení per comunicar-nos que degut a la situació actual de pandèmia 
han hagut de reformular la jornada de l’esport femení. En la nova formula i degut a 
qüestions organitzatives ens han comunicat que no hi tenim cabuda aquest any 
lamentablement però que ens hi esperen l’any que ve quan poguem tornar a celebrar-la 
amb normalitat.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

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

Data propera reunió 
9 de juny 2021 21.00 h. 
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