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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 03/13 Hora d’inici: 21.00 h Data: 18/03/2013 

 
Assistents: 

 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sànchez 
 Maria del Carme 

Casellas  
   Maria Oliva   

 
Ordre del dia 

1. Formació. 
2. Proves esportives. 
3. Reunió Fòrum Sanitari. 
4. Reunió trimestral. 
5. Serveis/actes d’apropament al col·legiat. 
6. Precs i preguntes. 
7. Lectura i aprovació de l'acta. 
8. Següent reunió. 

 
1. Formació 
Formació 2013: La reunió anual + conferència del Sr. Miquel Ángel Martínez va anar molt 
bé, encara que 10 dels inscrits no es varen presentar. Ja es va comentar també a la reunió 
trimestral i se'ns va dir que s'estava pensant una fórmula de penalització per a aquests 
col·legiats. La proposta és que els qui s'apunten a un curs, conferència, etc. i no hi 
assisteixen, se'ls posarà directament en llista d'espera en el proper curs que s’inscriguin i 
només podran entrar-hi si sobren places. Als de la Secció de Girona ens sembla bé. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
 Comencem a mirar com gestionar la ll jornada col·legial. Tots Per propera 

reunió 
Ens agradaria fer un curs d’hipopressius. N'hi ha algun 
que us hagi funcionat a BCN que puguem portar a 
Girona? 
Voldríem tornar a provar si surt el Curs d'anatomia 
palpatòria d'en Serge Tixa. 

Alba  

 
2.  Proves esportives 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

En posarem en contacte amb la coordinadora d'esports de 
l'Ajuntament de Girona. 

Maria Oliva   

 
3. Reunió de Fòrum Sanitari 
Ens hem reunit avui i hem acordat els criteris de selecció de poblacions a les quals adjudicar 
els cursos sol·licitats d'una forma justa. El proper dia 21 ens reunim amb personal del 
DipSalut per exposar-los-hi i arribar a un acord. 



RE 5.5/01-05
02/12/08 Versió 0 

 
ACTA DE REUNIÓ 

Pàgina 2 de 1 
 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
4. Reunió trimestral 
El passat dia 13 a la reunió trimestral vam valorar com havien anat les reunions anuals a 
cada secció. 
També vam parlar dels pressupostos i de l'autogestió de les seccions i vam estar d'acord en 
provar-ho aquest 2013. 
Els precs i preguntes no els vam poder fer per qüestió de temps però us les passem a 
continuació i també per correu electrònic. 
1 - Quan hi haurà renovació de seccions? 
2-  El format del DiFT, serà el mateix que l'any passat? 
3-  Com està el tema de relacions amb l'EUSES. Heu fet un primer contacte? Quedem? 
Propostes per al 2013: 
1- Ens tornem a plantejar l'organització de la ll Jornada col·legial gironina. 
2- Volem potenciar les relacions amb els col·legiats gironins.  
Proposta especificada al correu electrònic enviat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Redactar el correu electrònic que volem enviar als 
col·legiats per convocar-los/ convidar-los a les trobades 

  

   
 

5. Serveis / actes d’apropament al col·legiat 
Aquest mes no hi ha hagut cap consulta.  
Es treballarà la idea de, des de la Secció, implicar als col·legiats de les diferents regions que 
componen el territori. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
6. Precs i preguntes 
 
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 15 d'abril a les 21.00 h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full de dietes març   
 Informació activitat reunió conferència 

anual 2 març 
  

 Informació activitat reunió Fòrum   
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Sanitari 25 febrer 
 Tiquets pàrquing   
David Sànchez Full de dietes març   
 Tiquet còpia claus    
M. Carmen Casellas Full de dietes març   
Maria Oliva Full de dietes març   

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


