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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 01/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 24/01/12 
 

Assistents: 
 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sanchez 
 Maria del Carme 

Casellas  
   Maria Oliva     

         
 

Ordre del dia 
1. Presentació nou membre de la Secció. 
2. Formació. 
3. Comunicació. 
4. Proves esportives. 
5. Reunió grup de treball del DIPSALUT. 
6. Reunió anual Secció + conferència.  
7. Precs i preguntes. 
8. Lectura i aprovació de l'acta. 
9. Següent reunió. 

 
1. Presentació nou membre de la Secció 
Es presenta a un nou membre de la Secció, la Maria Oliva. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
2. Formació 
Formació 2012:  

* Anatomia palpatòria. Professor Serge Tixa 4, 5, 6, 18, 19 i 20 de maig de 
2012. 

 
Jornada Dolor Crònic: s'ha passat resposta del Departament al Col·legi de Psicòlegs de 
Girona, i esperem resposta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Assistir al Curs d’anatomia palpatòria i participar en 
l’organització. 
 
Confirmar les dates de formació sobre les propostes de 
les actes de octubre, novembre i desembre. 
 

Xevi Sala i 
Maria Oliva 
 
Xevi i 
Departament 
Formació 

4, 5, 6, 18, 
19 i 20 de 
maig de 
2012 
 

Jornada Dolor Crònic: esperem resposta del Departament 
Professional. Pendents de confirmació de la reunió del 6 
de febrer. 
Per no allargar més el tema, proposem a Junta si poden 
fer un primer contacte telefònic exposant les premisses a 
les quals s'han avenir i així saber si hi ha possibilitats de 
tirar-la endavant o no. 

Alba Resplandis 
 
 
Junta 
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2. Comunicació 
La revista del Fòrum de Girona: el dia 23 vam tenir reunió de revista Fòrum Sanitari i es 
van proposar alguns canvis a més de nous temes per als propers números. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Actualitzar les dates de formació. Xevi Sala Quan 

convingui 
Posar al facebook tots els temes que acordem: si es fan 
proves esportives, formació, articles, TVGi posar enllaç, 
conferències... 

Mª del Carme  
Caselles 
 

Quan 
convingui 

Proposar noves col·laboracions al programa de salut de 
TVGi. 
Posar-se en forma sense riscos: com començar a realitzar 
activitat física per baixar pes, per millorar un problema de 
salut  o simplement per augmentar la capacitat física. 
Rutines saludables: consells pràctics per a la prevenció de 
lesions quotidianes. 
Fisioteràpia en escena: la figura del fisioterapeuta en el 
món de l’art. 

 
Xevi Sala 
 
Mª del Carme  
Caselles 
 
 
Alba 

 
Setmana del 
20 al 26 
febrer 
 
3r trimestre 
de l’any 
2n trimestre 
de l’any 

 
3. Proves esportives 
Es confirma la realització del Mundial de triatló de Banyoles el 16 i 17 de juny i se’ns demana 
col·laboració. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Oferirem la nostra col·laboració a la Mitja Marató ciutat de 
Girona. 

Alba 
Resplandis 

6 maig 

 
4. Reunió grup de treball DipSalut 
El dia 23 es va fer reunió grup de treball del DipSalut:  
Es van comentar les valoracions dels cursos que la Ruth ens va presentar, extretes de les 
valoracions que van fer tant alumnes com docents de cada curs. En general, les valoracions 
se situen entre 4 i 5 sobre 5. 
Vam repassar curs per curs, anotant les modificacions que caldria segons cometaris com 
ara, més o menys, número d'hores o distribució de les mateixes, o adaptacions de temari. 
Però tot plegat ho acabarem de quadrar quan sapiguem si s'hi ha de posar un curs més amb 
el mateix còmput d'hores que ara ens han concedit. Restem a l'espera de què el CMGi 
presenti un curs. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió Alba ? 

 
5. Reunió anual de la Secció + conferència 
Després de comentar-ho amb el Departament de Formació, s’ha enviat un correu al Sr. Prat 
sol·licitant si podia fer de conferenciant i s’espera la resposta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 



RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 3 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Concretar data de reunió anual en funció de la resposta del 
conferenciant. 
 

Alba amb 
Departament 
de Formació i 
Junta 

febrer 

Preparar el PPT per a la reunió anual. Alba 
Resplandis 

 febrer 

 
6. Precs i preguntes 

• S’estan portant a terme les gestions necessàries per posar ADSL fix a la seu atesa 
la mala cobertura que tenim amb el pen drive.  

• S'ha passat el pressupost del lampista al Departament Professional i estem 
pendents de resposta. 

• Ens cal el CD d’instal·lació de la impressora de la seu. 
• Preguntar si es pot fer una còpia del comandament i de les claus de la Secció. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.30 h. 

 
8. Data propera reunió 
Dilluns, 20 de febrer a les 20.30 h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 
 Concepte Data Import 

Informe activitat reunió revista Fòrum 
Associació 
Tiquet sopar 

  Alba  

Full dietes   
Maria Oliva Full dietes desembre i gener   
Ma Carme Casellas Full de dietes gener   

Full dietes gener   
   

Xavier Sala 

   
    
   

    
 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Alba Resplandis Segovia                                Ma del Carme Caselles Miret 


