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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 07/2015 Hora d’inici: 13.30 hores Data: 29-7-2015 

 
Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandís  Sotscoordinador   Carme Casellas 

 Laura Xargay  Núria Fuentes   
 David Sánchez  Ester Aranda   

Convidats              
 

Ordre del dia 
 
1. DipSalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió Fòrum Sanitari. 

 
 

1. DipSalut 
 

Les sessions d’intervisió demanen 450€ per col·legi participant, a més, la majoria de col·legis que 
formen part de Fòrum Sanitari no hi participen, per tant hem decidit no participar-hi. 
 
Hem fet la proposta d’una jornada divulgativa de promoció de la salut per als nostres col·legiats de 
forma multidisciplinària, però sembla que a la resta de col·legis no els interessa i, per tant, hem 
decidit fer-ho pel nostre compte. 
 
L’opció del calendari de promoció també el faríem de forma independent.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
   

 
2. Proves esportives 

La propera prova esportiva és el 2-3 d’octubre, el 3r repte “El Pla de l’Estany”, i hem decidit que el 
torn de Fisioteràpia es portarà a terme únicament el dissabte 3 d’octubre, de 10.30 h a 14.30 h i de 
15.30 h a 19.30 h. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Coordinar amb fisioterapeutes i la Junta. Alba Resplandis  

 
3. Formació 

El 2 i 9 d’octubre es portarà a terme la Jornada de Dolor Crònic, el 2 per professionals i el 9 per al 
públic en general. S’ha reservat la sala Carles Raola, de 17.00 h -20.00 h els dos dies. 
En breu rebrem el programa, només estem pendents del moderador.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. Reunió Fòrum Sanitari 
La reunió es va convocar per part de l’Araceli, presidenta del Fòrum Sanitari. Com finalment no va 
poder assistir-hi, no es van poder tractar alguns punts que ella havia posat en l’ordre del dia. (Es 
van concretar els ponents de la Jornada de Dolor Crònic, estem pendents del moderador). 
Es va concretar un curs d’Artesania en Formació, en el qual es combinaran les formacions de 
Comunicació Positiva i de Lideratge i direcció. Es portaran a terme 5 dilluns, durant 2 hores, entre 
octubre i novembre.  
La divulgació es farà a través de cada Col·legi. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
Precs i preguntes 
Preguem que ens envieu el nou Full de dieta amb el 15% d’IRPF modificat. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 14.00 h. 

 
 

Data propera reunió 
23 de setembre a les 8.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
 


