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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 07/12 Hora d’inici: 21.00 h Data: 23/07/12 

 
Assistents:  

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

 
Ordre del dia 

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

 
 

1. FORMACIÓ 
 

 Seminari de sedestació: es realitzarà el proper 29 de setembre. 
 El 10 d’octubre es durà a terme la conferència “Els requisits tècnics per complir la 
normativa local per obrir una consulta privada de Fisioteràpia”, a càrrec del Sr. Jordi 
Fabrelles Payret, vicedegà del CETIG. 

 Queda pendent un curs per fer durant aquest segon semestre i ho plantejarem a 
Formació.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Plantejar un curs per al proper semestre i seminari tècnic. Xevi/ David Propers dies 
Fet calendari de conferències per al DIFT (detallat apartat 
DIFT) 
Conferència  

 
 
 

 
 

 
 

2. COMUNICACIÓ 
Finalment ens ha semblat més adient notificar el cicle de conferències per a la població amb 
motiu del DIFT’12 en la propera publicació que sortirà a principis de setembre, atès que 
queda més propera al cicle de conferències la publicació. Un cop consensuat avui, ho 
passarem aquesta setmana per correu electrònic a la Meritxell de COMG.  
Concretar programació TV GIRONA per al proper semestre: la Meritxell ens ho dirà al 
setembre. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Passar  breus a premsa Fòrum Sanitari. Alba Última 

setmana juliol 
   

 
 

3. ADSL 
 
Tasques a realitzar 
 Responsable Data realització 
Trucar per fer la instal·lació Maria 24-07-12 
   

 
 

4. ASSOCIACIÓ FÒRUM SANITARI 
Plantejament de passar la revista Fòrum sanitari de bimensual a trimestral. 
Opinem que estaria bé passar una enquesta als col·legiats demanat l’opinió sobre el nou 
format digital, atès que a nosaltres ens sembla que ara se la miren menys persones que quan 
era format paper.  
Ho proposarem en la propera reunió del Fòrum i si hi estan d’acord, ho informarem al Dept. 
professional perquè gestioni les enquestes. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
Reunió el proper 31 de juliol amb el Fòrum Sanitari. Alba 31 de juliol 

 
 

5. PROVES ESPORTIVES 
Per a l’any vinent s’intentarà fer contacte amb la Marxa Cicloturista Terra de Remences d’Olot 
on hi ha 3000 participants aficionats. En Xevi farà el contacte per al proper any. 
29 de setembre Marató Internacional de Piragua a Banyoles.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte per a la Marxa d’Olot.  Xevi Any vinent 
   

6. DIFT’12 
Obrirà el cicle de conferències en Lluís Puig el 22 de setembre a les 19.00 h: confirmat. 
El 20 octubre en Xavier Sala farà la xerrada divulgativa sobre “Conèixer i enfrontar-se al 
dolor”.  
El 6 d’octubre l’Alba “Exercici físic fisioterapèutic, una gran eina de prevenció i tractament”, 
parlarà  sobre com utilitzar l’exercici físic per al benestar físic i la prevenció de patologies. 
Hem elaborat un fulletó anunciant les conferències que enviarem al Dept. Professional perquè 
gestioni com cregui més convenient. Pensem que s’hauria de divulgar a partir del 15 de 
setembre pel centre de Girona. 
Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar al formulari de conferències al Dept. de Xevi    
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Formació. Alba 
 

7. PRECS I PREGUNTES 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es quedarà amb el tècnic de l’ADSL. Maria Oliva Propers dies 

 
8. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 00.35 h. 

 
9. Data propera reunió 
17 setembre a les 21.00 h. 

 
ANNEX   
Liquidacions despeses i representació 
 
 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full dietes juliol   
Maria Oliva    
David Sanchez Full dietes juliol   
Xavier Sala Full dietes juliol 

Tiquet sopar 
  

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


