
 

ACTA DE REUNIÓ 
QT04D04 

05-06-12 Versió 01 
Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 08.30 h Data: 18/11/2015 

 

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. Reunió trimestral. 

 

1. DIPSALUT 

Aquest dissabte 21 de novembre hi ha la formació de Promoció de la Salut, hi ha 18 
fisioterapeutes inscrits. Hem fet una enquesta per veure què entén la gent com a formació 
de la salut. Continuem pendents de concretar la petició de la subvenció. 

 

2.    PROVES ESPORTIVES 

Al 3r Repte Pla de l’Estany hi ha hagut molt bona entesa amb l’organització i amb els 
fisioterapeutes que van venir. Els dos van manifestar el desig de tornar a col·laborar amb 
nosaltres. De fet en Jaume ha vingut als 3 Reptes. 
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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 de Fisioteràpia Respiratòria II, amb l’Imma. El coordina la Núria.  
ST de Reprogramació abdominal. Pendents de concretar.  
Pel fet d’estar a l’espera d’en Juanjo Brau, i hem de donar la data de la Reunió Anual, hem 
obert la possibilitat d’una segona via.  
Proposem a Junta l’obertura d’una nova Comissió amb l’objectiu de potenciar el projecte 
que s’ha iniciat des de la Secció a Girona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
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4. REUNIÓ FÒRUM SANITARI 

A la reunió del Fòrum Sanitari s’informa del canvi de tributs a la presidència, de l’Araceli 
Pérez al Francisco Molinero. S’aprova la mateixa contribució per a La Marató TV3 de tots 
els col·legis que conformen el Fòrum, de 200 €.  
Les reunions passaran a ser bimensuals, i el Curs de Lideratge es va anular per falta de 
quòrum i es proposarà nova data a partir de febrer. 
 
Quedem a l’expectativa de si realment surten projectes interessants i que motivin a tots els 
integrants. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Projectes interessants per al Fòrum. Membres de la Secció  

 

5. REUNIÓ TRIMESTRAL 

Es realitzarà avui, hi assistiran la Carme i la Nuria.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Precs i preguntes 

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

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 11.30 h. 

 

Data propera reunió 

16 de desembre a les 8.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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