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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Núm. d’acta: 10/13 Hora d’inici: 21.30 h Data: 20/11/13 

 
Assistents: 

 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sánchez 
 Nuria Fuentes  Maria Oliva   Marta Romera  Silvia Serra 
 Esther Aranda    

 
Ordre del dia 

 
1. Presentacions. 
2. Càrrecs. 
3. Formació. 
4. Proves esportives. 
5. Fòrum Sanitari. 
6. DipSalut. 
7. Reunió trimestral. 
8. Reunió anual. 
9. Comunicació. 
10. Precs i preguntes. 
11. Lectura i aprovació de l'acta. 
12. Següent reunió. 
 

 
1. Presentacions 
La Marta presenta la dinàmica de la Secció i la gent que arriba (Nuria, Silvia, Esther). En Xevi 
deixarà la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització
   
   

 
2. Càrrecs 
Coordinadora: Alba Resplandis. 
Cocoordinadora: M. Carme Caselles Miret. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització
Ens ho replantejarem d’aquí 3 mesos quan els nous 
membres estiguin més integrats en la dinàmica. 
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3. Formació 
El Curs de reprogramació abdominal va tenir bona acollida. Les valoracions van ser molt 
bones. La valoració negativa va ser per la durada de l’activitat, que es va considerar 
excessivament curta. Ens plantegem la possibilitat d’oferir una segona activitat per a la gent 
que ja va venir. 
 
El Curs d’atenció centrada en la persona i bones pràctiques en residències i centres de dia 
per a persones grans en situació de dependència. Una mirada des de la Fisioteràpia del 
proper 14-15 de desembre, el coordinaran la Laura Xargay i la Maria Oliva. 
 
La conferència sobre Tècniques neurodinàmiques tindrà lloc el 18 de gener de 2014. L’horari 
serà de 9.30 h a 13.30 h, juntament amb la reunió anual. 
 
El Curs d’espatlla es va concretar per al 30, 31 de maig i 1 de juny. Des de Barcelona 
gestionaran la proposta formativa. 
 
Enviar model per fer publicitat de la reunió anual i conferència al Col·legi. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització
Enviar la proposta formativa sobre la conferència de 
Tècniques neurodinàmiques. 

David Sánchez Abans 
d’acabar el 
mes 

Enviar model per fer publicitat de la reunió anual + 
conferència. 

Alba Resplandis Abans 
d’acabar el 
mes 

Demanar al Departament de Formació una edició que 
doni continuïtat al Seminari de reprogramació abdominal 
al febrer – març. 

David Sánchez Abans 
d’acabar el 
mes 

 
4.  Proves esportives 
No hi ha cap tema pendent sobre proves esportives. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització

Buscar noves proves. Tots  

 
5. Fòrum Sanitari 
Es va comentar que la taula rodona ja estava programada i que es posaria el logotip del 
Fòrum i es faria el donatiu corresponent (800€). Des de la Secció acordem que farem la 
donació acordada de 200€. 
Es va dir també que es proposava augmentar el pressupost de la participació anual.  
Dimecres 4 de desembre  a les 19.00 h. La Núria Fuentes i l’Alba Resplandis assistiran a la 
conferència que es farà a la Casa de Cultura Programa de Protecció Social (PPS). 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Propera reunió Fòrum Sanitari. Maria Oliva Sense data 
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6. DipSalut 
Ja s’ha publicat la llista definitiva dels docents de Borsa del DipSalut. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
7. Reunió trimestral 
L’Alba Resplandis i la Núria Fuentes hi assistiran el proper dimecres 18 de desembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Reunió anual 
Es farà el 18 de gener. Farem la reunió anual a les 9.30 h, un Seminari de neurodinàmica i 
un pica-pica. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
9. Comunicació 
Estem pendents de rebre els escrits per a la contraportada sobre la Jornada de Fisioteràpia 
neuromusculosquelètica i la secció d’opinió per part d’en Xavier Sala. 
 
Redactar el breu sobre la Jornada de Reprogramació abdominal. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Redactar els escrits. Enviar a revisió el de la jornada als 
membres de la Secció. 

Xavier Sala Abans de 
desembre 

Redacció del breu de la jornada de Reprogramació 
abdominal. 

Alba 
Resplandis 

Abans de 
desembre 

 
10. Precs i preguntes 
Ja s’ha fet el contacte amb l’Ismael de l’EUSES, està de viatge. Quan torni es posarà en 
contacte amb l’Alba. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Contacte i reunió amb l’Ismael. Alba Propers dies 

 
11. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 00.30 h. 

 
12. Data propera reunió 
19 de desembre a les 21.00 h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
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 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full dietes novembre   
 Info activitats   
 Tiquets pàrquing formació 

reprogramacio abdominal + tiquet 
aigües  

26-10-13  

 Tiquet súper 20-11-13  
David Sánchez Full dietes novembre   
 Tiquet pàrquing   
Nuria Fuentes Full dietes novembre   
Ester Aranda Full dietes novembre   
Silvia Serra Full dietes novembre   
Xavier Sala Full dietes novembre   
Maria Oliva Full dietes novembre   

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


