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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 03/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 19/03/2012 

 
Assistents: 

 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala  
 M. del Carme Casellas   Maria Oliva  David Sánchez 

 
Ordre del dia 

1. Formació 2012. 
2. Comunicació. 
3. Proves esportives. 
4. Reunió anual Secció + conferència. 
5. Precs i preguntes. 
6. Lectura i aprovació de l'acta. 
7. Següent reunió. 

 
1. Formació 2012 

• El Curs d'anatomia palpatòria pot ser anul·lat a causa del baix nombre d’inscrits. 
• Seminari tècnic de suport instrumental, 26 de maig de 10 a 13 h. 
• Seminari de sedestació: segon semestre, ja que es va realitzar al setembre del 2011. 
• La conferència de Sofrologia per al proper dijous 22 de març té, de moment, 7 inscrits tot i 

ser gratuïta. S’ha penjat a Facebook. 
• Des de la Secció creiem que s'hauria de donar sortida a la  demanda que ens fan els 

col·legiats gironins sobre formació en neurologia i pediatria.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data 

realització 
Assistir el Curs d’anatomia palpatòria i participar en 
l’organització. 
 
Confirmar les dates de formació sobre les propostes de 
formació que queden. 
 

Maria Oliva 
 
 
Xevi Sala i 
Departament de 
Formació 

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

Jornada Dolor Crònic: continuem sense resposta del Col·legi 
psicòlegs.  

Alba Resplandis 
 
 

 

 
2. Comunicació 
La revista del Fòrum de Girona: Ha arribat la primera edició digital la 2a setmana de març a tots els 
col·legiats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Fer el breu de la reunió anual. Carme Casellas Després de la 

reunió 
S’ha penjat la formació 2012 de la Secció i la conferència de 
Sofrologia a Facebook, queda pendent posar tots els vídeos de 
les entrevistes a TV Girona en les quals hem fet aportacions 
membres de la Secció o col·legiats.  

Carme Casellas 
 

 

Des de TVGi se’ns ha confirmat data per a l’entrevista sobre la 
Fisioteràpia en escena per al proper 29 de març.  

Carme Casellas i 
Alba Resplandis 
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Hi assistiran la Núria Herrero i l’Ana Velàzquez. 
Article sobre la Fisioteràpia en escena passat a premsa de 
Fòrum Sanitari i a comunicació del Col·legi de Fisioterapeutes. 

Alba Resplandis  

 
3. Proves esportives 
Confirmada la nostra col·laboració a la Copa del  Món de Triatló a Banyoles els dies 16 i 17 de juny 
d’enguany. 
Ens demanen participació en la Marató Internacional de Piragua per al setembre. 
La Carme es posa en contacte amb l’Àrea d’Esports de  l’Ajuntament de Girona per sol·licitar 
participació de voluntariat en la 18a Mitja Marató Ciutat de Girona que s’organitza junt amb Hipercor-
Corte Inglés el 6 de maig. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Sol·licitud de participació a la Mitja Marató Ciutat de Girona a 
Ajuntament de Girona. 

M. del Carme 
Casellas 

Després de la 
reunió 

 
4. Reunió anual de la Secció + conferència 
De moment amb un total de 7 col·legiats sense comptar els membres de la Secció. Creiem que si 
s’hagués donat la informació per correu electrònic un xic més aviat podríem haver tingut més 
assistents. Tot i el baix nombre d’assistents, creiem que la fórmula de conferència gratuïta funciona 
millor. Esperem que sigui positiu penjar-ho al Facebook. 
Per altra banda hem afegit les dades d’intrusisme que molt eficientment ens ha enviat en Javier 
Crespo per tal de conscienciar el col·legiat que es fa cas a les denúncies rebudes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Vist-i-plau del PPT preparat per la Laura.  Laura Xargay   

 
5. Precs i preguntes 
Estem pendents de poder enviar pressupost a Barcelona per poder donar OK a la instal·lació de 
l’ADSL. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar pressupost a Departament Professional.   Maria Oliva  

 
7. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23 hores. 

 
8. Data propera reunió 
Dilluns 16 d’abril a les 20.30 h. 
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ANNEX   
Liquidacions despeses i representació 
 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full dietes març   
 Informe activitat reunió Fòrum 

Associació 
  

M. del Carme Casellas Full dietes març   
Xavier Sala Full dietes març   
 Tiquet sopar   
David Sanchez Full dietes març   

 
VP Coordinador/a:              VP Cocoordinador/a: 
 
Alba Resplandis Segovia                                         M. del  Carme Casellas Miret 


