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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 2 Hora d’inici: 8.30 h Data: 25/02/2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes  Maria Oliva 

 David Sánchez  Ester Aranda   

Convidats              
 
Ordre del dia 

1. Dipsalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió anual. 
5. Reunió Fòrum Sanitari. 
6. EUSES. 
7. Diari de Girona. 
8. Reunió trimestral. 

 
1.      Dipsalut 
Per al Projecte de Promoció de Salut, la propera reunió de grup és el proper 27 de febrer a 
les 19.00 h per ultimar la presentació del Projecte 2014 a la propera reunió amb els 
coordinadors i metodòlegs de Fòrum Associació juntament amb el Col·legi de 
Farmacèutics amb Dipsalut que serà el proper dilluns 2 de març a les 16h. Hi anirà la 
Carme Casellas. 

 
2.     Proves esportives 
 
Oberta la borsa de treball per a la Jornada d’Esport Femení, hi ha 16 inscrits. Sol·licitarem 
que se seleccionin els 2 més adients per al Taller d’estiraments que es portarà a terme. 
Aquest any no hem concretat cap xerrada paral·lela a la Jornada d’Esport Femení. Els 
seleccionats es posaran en contacte amb la Núria. 
Per a la Mitja Marató es va enviar un correu a Laura Garcia el 2 de febrer, i es va reenviar 
el 24 de febrer, i estem esperant resposta per informar-la del canvi d’enfocament del 
servei de Fisioteràpia postcursa. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Mitja Marató. Ester Propera Reunió 
Jornada Esport Femení. Núria 8 març 

 
3.     Formació  
Va ser un seminari molt ben aprofitat atès que la gent es va mostrar interessada i molt  
participativa en tot moment. Va faltar temps per fer casos clínics però van poder posar en 
pràctica tota la teoria que va donar la Imma. 
Canvi de data del Seminari de Raonament clínic de Xevi Sala al 25 d’abril per afavorir 
conferència de la reunió anual amb l’Arturo Such el proper 14 de març. 



 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 2 de 3 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

Seminari de Nordic Walking sortirà publicat aquesta setmana. 
Estem preparant una sessió tipus taula rodona sobre l’abordatge multidisciplinari de la 
lumbàlgia/hernia discal lumbosacre per al mes de juny, atès que hem declinat de fer-ho 
per a la reunió anual pel poc temps de que¡è disposàvem per a la seva preparació òptima. 
La Núria Fuentes ha fet contacte amb la fisioterapeuta de Can Gibert del Pla, per orientar 
la xerrada. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Seminari Nòrdic Walking Carme i Núria 28 de març 

 
4.      Reunió anual 
La propera reunió anual serà el proper dissabte 14 de març amb la participació del Sr. 
Arturo Such, fisioterapeuta especialitzat en dolor crònic. Hem pensat en fer una matinal de 
10.00 h a 13.00 h amb un esmorzar per als assistents.  
Hem valorat diferents pressupostos per a l’esmorzar de la reunió anual, ens sembla adient 
el de Casa Moner, que us adjuntem a l’acta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Gestions diverses per a la reunió anual. Carme Propers dies 

 
5.      Reunió Fòrum Sanitari   
S’ha anul·lat la reunió del 23 de gener, posposant-la per al 20 de febrer. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
6.    EUSES 
Estem tenint problemes de comunicació sobre la cessió de col·laboració amb l’EUSES 
atès que han informat a la Ruth, responsable de la Jornada d’Esport Femení, que hi 
anirien voluntaris d’EUSES sota la nostra responsabilitat, cosa que va quedar ben clara en 
la darrera reunió, que no podíem fer-nos càrrec. A més, utilitzant-ho com a hores de 
Pràcticum. 
Agrairíem a Junta que valoressin la situació i l’aclarissin.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
7.      DIARI DE GIRONA 
La responsable de comunicació del CFC ha parlat amb els mitjans que ens han proposat de 
col·laborar amb ells i n’hem extret les següents conclusions: 

1- Participació en consultori digital: ens demanen que paguem 250€, que responguem les 
qüestions plantejades diàriament i que un dia a la setmana estiguem disponibles per fer les 
consultes en directe. Valorem que no podem i no interessa pagar. 

2- Publicitar-nos a El Punt, si només anunciem el logotip del CFC i els cursos que fem a 
Girona no val la pena la inversió. Crearem una borsa de col·legiats per publicar a El Punt o 
altres mitjans que ens ho sol·licitin. Quan ho aconseguim valorarem la proposta. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
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8.   REUNIÓ TRIMESTRAL 
Propera reunió el 4 de març. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Propera reunió Skype. Alba i Carme 4 de març a les 19h 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 11.30 h. 

 
 
Data propera reunió 
25 març a les 8.30 h. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


