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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Núm. d’acta: 05/13 Hora d’inici: 21.00 h Data: 20/05/2013 

 
Assistents: 

 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sanchez 
 Maria del Carme 

Casellas  
   Maria Oliva   

 
Ordre del dia 

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

 
1. Formació 
Formació 2013: El proper cap de setmana tenim el Curs de Fisioteràpia respiratòria en 
geriatria i se n’ocupa la Laura Xargay de portar-lo.Properament tenim el Curs de Perfetti per 
al juliol, que se n’ocuparà l’Alba Resplandis. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització
Demanem a BCN si es pot gratificar econòmicament al 
conferenciant de seminari tècnic. 

Carme Fet 

Preparem seminaris tècnics a realitzar. Tots  
 

2.  Proves esportives 
El passat diumenge 5 de maig, la Secció Territorial de Girona del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya, va ser l'encarregada d'oferir el servei de Fisioteràpia als esportistes 
participants a la Mitja Marató Ciutat de Girona amb 6  fisioterapeutes i 4 estudiants de 
l'EUSES i un membre de la Secció que coordinava el servei. Es varen atendre uns 115 
atletes, que varen valorar molt positivament l'actuació d'uns i d'altres.  

Des de la Secció estem satisfets d'assolir els nostres objectius, tant des del punt de vista de 
qualitat del servei que oferim a les organitzacions que ens reclamen i, per tant, als 
esportistes que atenem, com de suport a la nostra professió, oferint oportunitats de treball en 
condicions dignes als nostres col·legiats, intentant així evitar contractes escombraries com 
va succeir l'any passat en aquesta mateixa cursa, en la qual l'empresa que subcontractava el 
servei de Fisioteràpia hi pagava 11€ bruts l'hora (segons informacions de fisioterapeutes 
varen fer el servei l'any passat). Així doncs, agraïm a l'Ajuntament de Girona el seu interès 
en  la nostra col·laboració  i el seu reconeixement i valoració cap a la nostra feina; ben feta i 
de forma digna. També els volem felicitar per l’excel·lent organització de tota la prova i el 
suport logístic que ens van donar. Cal fer un gran reconeixement als voluntaris, atès que 
sense ells difícilment es podria arribar a assolir la qualitat desitjada en qualsevol acte 
esportiu. 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització

Ens han demanat col·laboració des de l’Ajuntament de 
Girona per a la Cursa de Sant Silvestre, però cal veure qui 
se’n podria encarregar. 

Tots  

 
3. Reunió de Fòrum Sanitari 
Es va parlar de poder tornar a col·laborar amb la Marató de TV3 que, enguany, va de les 
malalties degeneratives.  
S’oferirà el Curs de factors de risc psicosocial en el sector sanitari gironí per a tots els 
col·legiats amb una prèvia reunió per als que hi estiguin interessats el proper 17 de juny, a 
les 19.00 h, a la 3a planta de l’Edifici Fòrum del c/Albereda, 3-5 de Girona. 
A partir d’ara, per incompatibilitat d’horaris, la Maria Oliva es farà càrrec d’anar a les 
reunions de Fòrum Sanitari amb la Marta Romera, en comptes de l’Alba. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es farà difusió des de Barcelona. Dept. 

Formació 
Propers dies 

 
4. Serveis/actes d’apropament al col·legiat 
Aquest mes no hi ha hagut cap consulta. 
Estem ultimant detalls per al proper mes de setembre per a l’acte inaugural dels col·loquis a 
nivell de Secció i arreu de la província per tal d’implicar els col·legiats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació de la xerrada col·loqui Tots Properes 

reunions 
 

6. Precs i preguntes 
Es passen les reunions de la Secció als dimecres per a la millora d’assistència de tots. 
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 23.00 h. 

 
8. Data propera reunió 
Dimecres 19 de juny  a les 21.00 h. 

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

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


