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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10/2014 Hora d’inici: 9.00 h Data: 26/11/2014 

 
Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes  Maria Oliva 

 David Sánchez  Ester Aranda  Juan Antonio Bejarano 

Convidats              
 

Ordre del dia 
1. DipSalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Proposta reunió anual. 
5. Resultats eleccions de Junta de Govern. 
6. EUSES.  

 
1. DipSalut 
Després d'haver fet una reunió el 29 d'octubre via Skype amb la seu del Col·legi, es va decidir 
seguir formant part del projecte DipSalut.  
En formen part l'Alba Resplandis, la Núria Fuentes i la Carme Casellas. 
S'ha assistit a les primeres formacions del dia 5 i 7 de novembre i s'està fent contacte amb 
metodòlegs per encarar la formació per elaborar i encarar el projecte. 
El proper dilluns 24 hi ha la propera reunió.  
S'han establert també reunions periòdiques de grup per tal de fer la part reflexiva del projecte. 
Els informes s'enviaran directament al secretari i no es passarà informe a través de l'acta segons 
el que hem acordat en ser una activitat aliena a la Secció.  

 
2. Proves esportives 
- Jornada de l'Esport Femení.  
- Cursa Mitja Marató de Girona.  
- Cursa de Terra de Remences. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Enviar formulari a l'Ajuntament de Girona per la prova 
esportiva Mitja Marató de Girona. 
 
Esperem resposta per part del CFC respecte de la 
realció que ha d'establir la Secció amb EUSES si és 
que n'ha d'establir alguna. 

Ester 
 
 
CFC 

Properament 

 
3. Formació 
Propostes de formacions: Massatge infantil, Comparativa d'exercicis hipopressius (Caufriez, 
Blandine i Gasquet), Monogràfics genoll o turmell... 
 
- Seminari tècnic de marxa nòrdica: Havent parlat amb la Cristina Pallarols, fisioterapeuta de 
l'AECC i membre de la Comissió d'Oncologia, i la Cristina de Nòrdic Walking Girona, hem acordat 
realitzar la formació com a seminari tècnic per al 2015 per manca de temps en la preparació. 
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- El passat 15 de novembre es va realitzar el Seminari tècnic de Teràpia Visual per a pacients amb 
ICTUS o TCE de la Roberta Ghedina. La valoració general va ser positiva. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
- Seminari tècnic de marxa nòrdica 
 
 
 
 
- Curs de Fisioteràpia respiratòria 
 
 
 
-Teràpia aquàtica en embarassades 
 
 
- Curs CORE 
 
- Raonament clínic, formador Xevi Sala 
 
- Curs de massatge infantil  

Carme 
Casellas i 
Núria Fuentes 
 
 
Ester Aranda 
 
 
 
A determinar 
 
 
 
A determinar 

Pendents de 
confirmació de la data 
per al proper 2015 
 
 
7 de febrer 2015 
 
 
 
A concretar data i lloc 
de realització 
 
 
 
A concretar 

 
4. Proposta reunió anual 
Abordatge multidisciplinari i discussió sobre l'hèrnia discal lumbosacre. (metge traumatòleg, 
ortopeda, fisioterapeuta, fisioterapeuta neuromusculosquelètic). 
 
Ens plantegem un canvi de format de la reunió anual. Pensem fer un breu dossier de les activitats 
fetes el 2014, i les previstes per al 2015, que s'entregarà als assistents, reduint així el temps de 
reunió de la Secció, limitant-nos a la presentació de la Secció i a la conferència. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Realitzar el dossier i enviar-ho a Barcelona per la seva 
revisió i correcció. 
 
Proposem la reunió anual per al gener en funció de la 
disponibilitat dels conferenciants. 

Tots  
 
 
Tots 

Per a la propera 
reunió 
 
 
 
24 de gener 

 
5. Resultats eleccions de la Junta de Govern 
Els resultats de les eleccions van ser 6 votacions per part dels col·legiats gironins. La baixa 
participació va ser tema de debat i per la qual cosa es vol intentar que el col·legiat s’immisceixi 
més en les activitats col·legials. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
6. EUSES 
Tot i voler establir vincles, restem a l'espera de resposta per part de Barcelona ja des de fa temps. 
 
Tasques a realitzar 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 
                  

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Alba Resplandis Dieta  

Informe Semin. tècnic 
Tiquets (3)  

            

Carme Casellas Dieta  
Informe reunió Skype

 
29/10/14

      

Laura Xargay                   
Núria Fuentes Dieta             
Maria Oliva                   
David Sánchez Dieta             
Ester Aranda Dieta             
Juan Antonio Bejarano                

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


