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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 02/2016 Hora d’inici: 20.00 h Data: 19/02/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinadora  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 6 de febrer per preparar la memòria. 
Estem pendents de què el Dipsalut ens convoqui. 
Els coordinadors s’han de reunir el dia 8 de març. 
El grup de Recerca el dia 24 de febrer. 
El grup de mapeig d’actius el dia 4 de març. 

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. El mes vinent us passarem l’informe.  
La Mitja Marató serà el dia 3 d’abril, restem a l’espera de la confirmació de 
l’organització, també ho coordinarà l’Ester. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Gestió III Jornada Esport Femení Ester 6 de març 

Gestió Mitja Marató. Ester Març 

 

3.  FORMACIÓ 

Referent al Curs de Massatge Infantil, s’ha proposat posposar-lo en data 16-17 d’abril. Ho 
coordinarà la Carme. 
Formacions pendents:  
20 de febrer: ST Fisioteràpia Respiratòria II, amb l’Inma. Coordina la Núria. 
ST Reprogramació abdominal en principi es realitzarà el 7 de maig i ho coordinarà l’Alba. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
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realització 

   

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

   

 

4. REUNIÓ ANUAL 

Hem contactat amb l’Albert Puig-Diví i no li va bé venir. 
Ens hem posat en contacte amb Neus Padilla per la possible conferència de teràpia amb 
gossos en pacients amb Alzheimer que ho ha de parlar amb la psicòloga i dilluns ens dirà 
quelcom.  
La data en principi serà el 12 de març. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

 

Precs i preguntes 

1. Avui ens hem trobat que han muntat una persiana que privava l’accés a la seu de la 
Secció de Girona, no n’hem estat informats i hem hagut de fer la reunió en un bar i moure 
cel i terra per aconseguir la clau per demà realitzar el Seminari tècnic de Fisioteràpia 
respiratòria.  
2. Voldríem saber si us heu plantejat la possibilitat de crear una comissió de promoció de 
la salut ja que tenim les assistents de la jornada interessats en formar-ne part. 

 

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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