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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 10/12 Hora d’inici: 21.00 h Data: 15/10/12 

 
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. DMF’12. 
7. Reunió trimestral seccions Barcelona 13/09/12. 
8. Precs i preguntes. 
9. Lectura i aprovació de l'acta. 
10. Següent reunió. 
 

 
1. FORMACIÓ 
 

 Seminari de sedestació: Hi va haver 13 persones al seminari i es va valorar molt 
positivament el ponent  i la temàtica.  

 El 10 d’octubre es va realitzar la conferència “Els requisits tècnics per complir la 
normativa local a l’obrir una consulta privada de Fisioteràpia”, a càrrec del Sr. Jordi 
Fabrelles Payret, vicedegà del CETIG. També hi van assistir unes 15 persones que 
van poder aclarir molts dubtes sobre la possible obertura d’un centre i les normatives 
que calen per a dur-ho a terme. 

 No hi ha resposta des de Barcelona a la nostra demanda de formació. Restem a 
l’espera. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Reenviarem correu electrònic a Formació. Carme Aquesta 

setmana 
 

2. COMUNICACIÓ 
Preparació de breus per a la revista de desembre del Fòrum. A partir del 2013 serà trimestral. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Breus per a la revista Alba  
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3. ADSL 
Ja hi ha permís dels altres col·legis per poder passar la connexió d’ADSL; demà vindrà el 
lampista i aleshores ja es podrà trucar a Telefònica per instal·lar l’ADSL. 
Tasques a realitzar 
 Responsable Data realització 
Trucar a Telefònica. Alba  

 
4. ASSOCIACIÓ FÒRUM SANITARI 
El proper 2 de desembre, al centre equí de Calonge, es farà la sessió d’hipoteràpia per a la 
Marató de TV3 a la qual hi podem assistir per veure la col·laboració que tenim com a part del 
Fòrum Sanitari. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. PROVES ESPORTIVES 
Es va anular el 29 de setembre la Marató Internacional de Piragua a Banyoles. 
En Xevi proposava la Marxa cicloturista “Terra de Remences”, però ja hi ha servei 
fisioterapèutic i no ens hi immiscirem. 
Seguirem buscant noves proves esportives on poder col·laborar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Recerca de proves esportives a la província. Tots  

 
6. DMF’12  
El 22 de setembre hi va haver la conferència del Sr. Lluís Puig que obria el Cicle de 
Conferències a la Seu de la Secció del DiFT’12. L’assistència va ser precària atesa la manca 
de divulgació informativa. 
El 6 d’octubre l’Alba Resplandis, amb la seva conferència sobre “L'exercici físic fisioterapèutic, 
una gran eina de prevenció i tractament”, va tenir pitjor èxit, amb assistència 0. 
El 20 d’octubre en Xavier Sala farà l’última xerrada sobre “Conèixer i enfrontar-se al dolor”. 
Intentarem aportar familiars i amics per, almenys, igualar l’assistència de la conferència del 
Sr. Puig. 

El 27 d’octubre se celebrarà la diada del DiFT a Barcelona on es demana la nostra 
col·laboració com a Secció i a la qual hi anirem tots; la Maria només per la tarda de 15.00 h a 
17.00 h, l’Alba  d’11.00 h a 13.00 h, en Xevi depèn de l’horari de la conferència, però es 
queda fins al vespre, el David a partir de les 18.00 h i Carme de 15.00 h a 17.00 h. 

 

Tasques a realitzar  
Descripció de la tasca Responsable Data realització  
    

 
7. Jornada de Fisioteràpia Neuromusculosquelètica 
El proper divendres 19 d’octubre l’Alba, en Xevi i la Carme assistiran a la Jornada durant tot 
el dia i en acabar al Sopar del Col·legi. 
Tasques a realitzar 
 Responsable Data realització 
Assistència a BCN. Xevi, Alba i  
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Carme 
 

8. PRECS I PREGUNTES 
Des de Barcelona gestionaran el tema d’intrusisme de la revista “Tot Girona”. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.00 h. 

 
9. Data propera reunió 
19 de novembre a les 21.15 h. 

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

Tiquet sopar 
  

Xavier Sala Full dietes octubre   
M. Carme Casellas  Full dietes octubre   

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


