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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 08/2015 Hora d’inici: 08.30 h Data: 23/09/2015 
 

Assistents: 
Coordinador  Alba Resplandis 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. 
5. Comunicació. 
6. Reunió trimestral. 

 

1. DIPSALUT 
Hem concretat una acció formativa per al  21 novembre dirigida als col·legiats. Tenim 
concretat l’objectiu de l’any 2015, en el qual s’explicarà el marc conceptual de promoció de 
la Salut, les conclusions a què ha arribat el grup de fisioterapeutes, amb una sessió 
reflexiva on els col·legiats puguin donar el seu punt de vista sobre el paper del 
fisioterapeuta en el paper de promoció de la Salut. 
D’aquesta sessió se’n vol extreure una document amb les valoracions de la sessió per part 
dels col·legiats, i es farà una valoració d’impacte. Tot això es penjarà al web i es faran 
entrevistes a l’especialista de DipSalut, a l’equip de treball i al dinamitzador que moderarà 
la sessió penjant-se també al canal de TV. 

 

2.    PROVES ESPORTIVES 
 

El 3r repte Pla de l’Estany és el proper dia 3 d’octubre. De 09.30 h -13.30 h i de 15.30 h a 
19.30 h, i es portarà a terme amb dos fisioterapeutes durant tot el dia. La responsable serà 
l’Alba. 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinar amb fisioterapeutes i la Junta. Alba Resplandis  
   

 

3.     FORMACIÓ 
El 2 i el 9 d’octubre es portarà a terme la Jornada de Dolor Crònic, el 2 per a professionals 
i el 9 per al públic en general. S’ha reservat la sala Carles Raola, de 17.00 h a 20.00 h els 
dos dies. En breu rebrem el programa, només estem pendents del moderador.  
El 21 de novembre hi ha la Jornada formativa de Promoció de la Salut, a càrrec de l’equip 
de treball del Projecte DipSalut. 
 
Previsions 2016: 
Aquest any de nou ens proposem dur a terme sessió formativa mensual. 
Al gener tenim la intenció de portar a terme la reunió anual amb conferència, el 30 de 
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gener. 
Al febrer tenim el 20 de febrer el 2n nivell de Seminari de Fisioteràpia Respiratòria. 
A l’abril faríem el de dolor, de l’Arturo Such 8-9-10. 
Faltaria concretar dates del Seminari Tècnic de Reprogramació Abdominal i Massatge 
infantil, per al primer semestre. 
Estem valorant els ponents, per a la conferència anual.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 

4. REUNIÓ FÒRUM SANITARI 
S’estan tractant els temes de la Jornada de dolor crònic via correu electrònic, i no hi ha 
prevista cap reunió. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 

5. COMUNICACIÓ 
Estem en contacte amb comunicació per determinar la proposta de col·laboració amb 
diferents diaris per la Fira de Girona.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Carme setembre 

 

5. REUNIÓ TRIMESTRAL 
La reunió va ser per Skype, es va parlar de la Jornada Neuromusculosquelètica del 27 de 
Novembre, dels cursos de la postjornada, del DiFT el 28 de novembre. Girona va 
comentar les activitats que tenim previstes per al 2016. S’ha establert la formació per al 
2016, amb 4 formacions per secció, i des de Junta se’ns comenten nous projectes de 
cares al 2016.  
Quedarà detallat en els punts de referència. La propera reunió trimestral coincidirà amb 
l’assemblea general a Barcelona, el mes de novembre, amb dia a concretar. 
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% de IRPF modificat. 

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

 
Data propera reunió 
21 d’octubre a les 8.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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