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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 01/2016 Hora d’inici: 20.00 h Data: 22/01/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Núria Fuentes  Ester Aranda  David Sánchez 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Dipsalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió anual. 

 

 

1. DIPSALUT 

Ens vam reunir el 19 de desembre i vam fer recopilació dels documents i està tot enviat al 
CFC. Només falta acabar d’elaborar el document escrit.  
 
Vam fer reunió els coordinadors. Es va acordar fer reunions trimestrals, fer 3 grups de 
treball (xarxes comunicatives, investigació-cerca, i un de disseny). Estem pendents que 
Dipsalut ens confirmi renovar la subvenció.   

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

  

 

2.    PROVES ESPORTIVES 

 
El proper diumenge 6 de març hi ha la III Jornada d’Esport Femení. Ho coordinarà l’Ester. 
Ens hem posat en contacte amb EUSES per no coincidir amb la mateixa activitat. La línia 
d’enfocament seguirà en la mateixa línia, amb grups d’estiraments, higiene postural i 
promoció de la Fisioteràpia. A ser possible convindrien fisioterapeutes especialitzats en 
aquest camp. En breu us enviarem la plantilla corresponent a l’activitat. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

Gestió prova esportiva. Ester Febrer 

 

3.  FORMACIÓ 

S’ha anul·lat el curs de l’Arturo Such per falta d’inscrits. Ens ha proposat del 13 al 15 de 
maig i ho hem confirmat. 
 
Referent al Curs de Massatge Infantil, estem acabant de concretar. El coordinarà l’Ester. 
Formacions pendents:  

http://www.fisioterapeutes.cat/
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13-14 de febrer: Curs Massatge infantil. Pendents de si es modifica la data. 
 20 de febrer: ST Fisioteràpia Respiratòria II, amb l’Imma. Coordina la Núria.  
ST Reprogramació abdominal. Pendents de concretar.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

Coordinació del curs / material / docent. Ester  13-14 de febrer 

Coordinació del curs / material / docent. Núria 20 de febrer 

   

 

4. REUNIÓ ANUAL 

Hem contactat amb l’Albert Puig-Diví, i estem pendents de rebre el formulari. Hem 
concretat que s’obriran 40 places.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Precs i preguntes 

 

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 22.30 h. 

 

Data propera reunió 

A definir. 

 
 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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