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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 05/2015 Hora d’inici: 8.30 h Data: 27/05/2015 

 
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 Fòrum Sanitari. 

 
1. Dipsalut 
Segueix pendent d’entregar la demanda de subvenció. 
El 24 d’abril es va fer la 1a reunió  de Intervisió. 
El 30 d’abril es va fer una formació per a promoció de la salut, gestionava les 10 habilitats 
de la vida.  A càrrec de dos ponents de la formació Edex. 
També es va fer reunió de coordinadors el 5 de maig, amb la Dolors i la Carla de la 
càtedra, i ens han presentat un programa de 40 hores de formació. 

 
2.    PROVES ESPORTIVES 
 
La Mitja Marató, ha anat força bé. Es podria millorar el tema material, hagués estat de 
gran ajuda cremes amb efecte fred o bosses d'aquelles que es trenquen i refreden per 
ajudar a baixar la inflamació del múscul, genolls o turmells. També estaria bé tenir 
embenat kinesiotape o funcional per quan arriba un esquinç, aprofitant el patrocini 
d’alguna empresa de material esportiu. 
 
Per a l'any vinent ens agradaria poder fer tallers d'estiraments, per atendre més volum de 
participants i poder promocionar la salut i la Fisioteràpia més enllà dels massatges. 
El nostre servei havia de donar-se fins les 12.45 h, i van venir a recollir a les 12.20, 
havent-hi encara corredors per atendre.  
La segona etapa de “Els reptes de L’Estany”, és córrer i bici durant 12 hores, de les 8 h 
fins les 20 h. Hi haurà 4 fisioterapeutes, dos de 9 h -15 h i dos més de 15 h a 21 h. 
Responsables de la prova el 27 de juny, la Núria i l’Ester. Coordina l’Alba. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   
   

 
3.      Formació 
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El passat dissabte 25 d’abril es va portar a terme el Seminari Tècnic de raonament clínic, 
amb en Xevi Sala, amb un alt nombre de col·legiats, molt contents per la formació. Hi va 
haver una petita part teòrico-pràctica grupal,molt beneficiosa per poder-la portar a terme 
en el dia a dia. 
 
Aquest cap de setmana passat del 23-24 de maig hi va haver el Curs de Gestió de centres 
i projectes a càrrec de Pablo Waisberg. L’activitat es dur a terme amb total normalitat, amb 
16 col·legiats d’arreu de Catalunya, atès que era la primera vegada que es portava a 
terme aquest curs. El ponent va raonar les eines per poder gestionar el nostre negoci. 
 
El proper cap de setmana 6 i 7 de juny es realitzarà el curs de CORE. Coordina David.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
4. Reunió Fòrum Sanitari 
No hem rebut cap resposta al respecte de la proposta de l’última reunió. El proper 
divendres 29 de maig, hi ha reunió per parlar de la Jornada de Dolor Crònic, Formació i la 
proposta d’inici de dues noves línies de treball dins el marc Fòrum sobre “Arts i Salut” i 
“Serveis compartits” i l’altra de “Lideratge del projecte salutogènesi”. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Assistència a reunió. Alba i Marta 

Sala 
29/06/2015 

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

 
Data propera reunió 
22 juny a les 21.30 h. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 


