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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 9 Hora d’inici: 08.30 h Data: 21/10/2015 

 

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 canviat l’ordre del programa de la sessió formativa del 21 novembre, perquè ho hem 
trobat més convenient, atès que a més dels objectius explicats en l’anterior acta, podem 
aconseguir noves aportacions de punts de vista sobre la promoció de la salut i la 
Fisioteràpia.  Estem pendents de concretar la petició de la subvenció. 

 

2.    PROVES ESPORTIVES 

El 3er repte Pla de l’Estany s’ha anul·lat per lesió de l’esportista, i s’ha posposat per al 13-
14 de novembre de 9.30-13:30 i de 15.30 a 19.30, 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 Respandis  

   
 

3.     FORMACIÓ 

Formacions pendents: 
21 novembre: Promoció de la Salut, a càrrec de Pau Batlle, Manel Muntada i l’equip de 
treball de DipSalut. 
29-30-31 de gener: Curs d’abordatge del dolor, amb Arturo Such. El coordina en David.  
13-14 de febrer: Curs de massatge infantil. Pendents de si es modifica la data. El coordina 
l’Ester.   
20 de febrer: ST Fisioteràpia respiratòria II, amb l’Imma. El coordina la Núria.  
ST Reprogramació abdominal. Pendents de concretar.  
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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4. REUNIÓ FÒRUM SANITARI 

El 2 d’octubre va tenir lloc la Jornada de dolor crònic dirigida als professionals de la salut. 
Hi va haver ponències interessants, unes més amenes que altres. El Sr. Aguililla i el Dr. 
Castel molt amens. 
Va faltar una bona difusió i una millor coordinació de l’organització, atès que fòrum 
associació no té ningú que ho coordini. 
 
El 9 d’octubre, dirigida a la població general, es va fer menys difusió, atès que en la del dia 
2, teníem els canals de cada col·legi, però en aquesta jornada, només es va fer la difusió 
de la biblioteca i varem tenir uns 5 o 8 assistents. 
La coordinació va ser encara pitjor, atès que no es va determinar la moderadora fins a 15 
dies abans i la setmana abans alguns col·legis encara no sabien quins ponents hi anirien. 
 
Per exemple, el Col·legi de Veterinaris finalment no hi va aportar ningú. El Col·legi 
d’Infermeres va presentar exactament el mateix que en la jornada anterior i el Col·legi de 
Metges directament no es va preparar res perquè ningú li havia dit que s'hagués de 
preparar res... La seva exposició va ser una improvisació recopilació / crítica de les 
exposicions dels altres companys. Li vaig agrair públicament que m'hagués fet part de la 
feina, ja que entenc que fer la síntesi del que s'havia presentat i generar debat era la feina 
que li corresponia a la moderadora. 
 
Com ja he dit en l'informe de l'anterior jornada. Si fòrum no té una figura de referència que 
coordini les seves accions, serà molt complicat fer les coses ben fetes. O senzillament, fer-
les. 
 
FORMACIÓ PROGRAMA PER AL MES DE NOVEMBRE 
“Proactivitat i eficàcia en Comandament  Direcció  Lideratge” 
“Entrenar la capacitat de generar llenguatge positiu i eficient” 
Dates: 2, 9, 16, 23, 30, novembre de 18h-20h 
Objectiu: 
Millorar l’eficàcia i les aptituds personals del gestor d’equips, com a tret característic i 
diferencial entre el professionals del sector sanitari, amb responsabilitats sobre grups de 
treball a tots nivells. 
Augmentant i optimitzant la implicació i professionalitat del seu personal, així com les 
relacions interdepartamentals, aspectes que incideixen directament en els resultats 
qualitatius i la qualitat de vida dels membres integrants de l’empresa i com a 
conseqüència, en el rendiment econòmic del negoci o l’activitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

5. COMUNICACIÓ 

Per qüestions de coordinació interna, es publicarà tant al Diari de Girona com a El Punt 
Diari, en comptes de només a El Punt Diari, com havíem decidit.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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 Carme setembre 

 

5. REUNIÓ TRIMESTRAL 

Hi assistiran la Carme i la Núria.   
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Precs i preguntes 

Demanem que surti convocatòria per a dues places, a la Secció de Girona, ja que anem 
molt justos per repartir tasques.  

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 11.30 h. 

 

Data propera reunió 

18 de novembre a les 8.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 

http://www.fisioterapeutes.cat/

