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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 05/12 Hora d’inici: 20.30 h Data: 21/05/12 
 

Assistents:  
 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   
 M. del Carme Casellas     Maria Oliva  David Sanchez  

 
Ordre del dia 

1. Formació 2012. 
2. Comunicació. 
3. Associació Fòrum Sanitari. 
4. DipSalut. 
5. Proves esportives. 
6. DMF’12. 
7. Precs i preguntes. 
8. Lectura i aprovació de l'acta. 
9. Següent reunió. 

 
1. FORMACIÓ 

 Seminari tècnic de Suport instrumental, 26 de maig de 10.00 h a 13.00 h, hi anirà la 
Maria Oliva com a representació de la Secció. 

 Seminari de sedestació: segon semestre ja que es va realitzar al setembre del 2011. 
 Jornada Dolor Crònic, es trobaran l’Alba amb Araceli del Col·legi de Psicòlegs el proper 
5 de juny per concretar darreres decisions. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Seminari tècnic de suport instrumental. 
 
 
Confirmar les dates de formació sobre les propostes de 
formació que queden. 
 

Maria Oliva 
 
Xevi i 
Departament 
Formació 

26 de maig 

Trobada el proper 5 de juny amb representant psicòlegs. 
 

 
Alba Resplandis 
 
 

 
5 de juny 

 
2. COMUNICACIÓ 
 
La revista del Fòrum de Girona:  
A la pàgina de Facebook de la Secció de Girona ja estan penjats tots els vídeos realitzats per 
TV Girona amb les diferents col·laboracions que hem fet. 
Es prepara tema genèric d’estiu per a la propera revista i uns breus sobre la presentació del 
llibre de Lluís Puig i el cicle de conferències per a la població. Com a recomanació cultural de 
cinema d’aquest mes recomanem “Intocable”. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparar breus i enviar-los a la Meritxell. Carme, Alba i 

Maria 
Propers dies 

S’enviarà text per al Dit sobre les properes conferències 
que preparem des de la Secció. 

Alba Propers dies 

 
3. ASSOCIACIÓ FÒRUM SANITARI 
El proper 5 de juny hi ha la nova reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la reunió. Alba 

Resplandis 
 

 
4. DIPSALUT 
A la sessió orientativa del 19 d’abril hi va anar l’Alba i els col·legiats van felicitar-la per la 
tasca que fem a la Secció. 
La formació del dia 24 es va passar al 19 de maig i el dia 25 es va fer el mateix dia donat a 
errada tipogràfica dels horaris. La dinamitzadora va orientar des de la seva experiència i va 
ser favorable per a tots. 
A final de mes estaran adjudicades les places de formació. 

 
5. PROVES ESPORTIVES 
Atès el poc temps de preparació de què disposàvem per a la Mitja Marató Ciutat de Girona 
hem anul·lat el procés de participació quedant a l’espera de poder col·laborar-hi l’any vinent. 
El proper 16 i 17 de juny fan la Triatló a Banyoles i estem pendents de concretar les gestions 
a realitzar. 
Buscarem algunes activitats més per poder col·laborar-hi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Tasques de gestió. Alba 

Resplandis 
Propers dies 

 
6. DMF’12 
En Xavier Sala farà una xerrada divulgativa sobre Conèixer i enfrontar-se al dolor.  
L’Alba farà un Taller del teu cos en equilibri i la importància d’una bona postura. La Maria 
farà un Taller de massatge infantil per a mares primerenques. Podríem aprofitar la relació 
amb el gironí Lluís Puig per tal que amb la seva importància mediàtica faci la primera 
xerrada. La Carme es posarà en contacte amb ell. Ens preguntem si podem disposar de 
col·legiats perquè puguin col·laborar amb nosaltres, cosa que ja ens n’ocuparíem nosaltres. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació de xerrada i taller. Tots  

 
7. PRECS I PREGUNTES 
La Maria passarà el contacte i pressupost de l’ADSL a en Xevi per tal que quedi amb el 
tècnic i poder agilitzar el problema de connectivitat d’Internet a la Secció. 
Assemblea general, el proper dimecres 20 de juny a les 19.30 h la primera convocatòria i a 
les 20.00 h la segona convocatòria.  
Tasques a realitzar 



RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 3 de 1 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es quedarà amb el tècnic de l’Adsl. Maria Oliva i Xevi 

Sala 
Propers dies 

 
8. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 22.15 h. 

 
9. Data propera reunió 
El proper dimecres 20 de juny a les 21.00 h. 

 
ANNEX   
Liquidacions despeses i representació 
 
 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full dietes maig   
Maria Oliva Full dietes maig   
M. del Carme Casellas Full dietes maig 

Informe de representació Presentació 
llibre Lluís Puig 

  

Xavier Sala Full dietes maig   
 Tiquet sopar   
    
David Sanchez Full dietes maig   

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


