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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 05 Hora d’inici: 21.45 h Data: 11/05/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinadora  Carme Casellas 

 Núria Fuentes  Ester Aranda  David Sánchez 

 Irene García  Berta Serrat       

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Presentació nous membres. 
2. Dipsalut. 
3. Proves esportives. 
4. EUSES. 
5. Formació. 
6. Reunió Anual. 
7. Fòrum. 
8. Comunicació. 
9. Fundació les Vetes. 

 

1. Presentació nous membres 

Presentació de la Berta Serrat. 
Explicació del funcionament de la Secció. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

   

  

 

2. DIPSALUT 

Ahir, el dia 10 de maig, hi havia reunió de coordinadors i no es va poder assistir. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència a les següents reunions. Grup de promoció  

  

 

3.    PROVES ESPORTIVES 

El passat 17 d’abril es fa participar a la Mitja Marató de Girona (adjuntem informe). Estem 
molt contents per l'alta participació que hem tingut i satisfacció per haver arribat a tanta 
quantitat de gent, tant esportistes com noves generacions i famílies que consultaven. 
Aquest any hem estat ubicats a la plaça d'arribada de la cursa, just davant del Corte 
Inglés, i estàvem molt visibles.  
L'speaker de la cursa ens anava promocionant per un parell de consells que anteriorment li 
hem facilitat i ha estat una altra manera d'arribar a més població. 
La veritat, molt contents de com ha anat aquest any, els fisioterapeutes fantàstics, amb 
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4. EUSES 

Es va acompanyar a la Roser a fer la xerrada de sortides professionals als alumnes d’últim 
curs de Grau de Fisioteràpia de l’EUSES. 
També se’ns va informar que l’acte de graduació d’enguany és l’11 de juny, tot i així 
restem a l’espera que ens hi convidin.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència i informe xerrada EUSES. Ester Aranda  

  

 

5.  FORMACIÓ 

S’ha anul·lat el curs del Sr. Arturo Such de dolor crònic per falta d’inscrits.  
 
El proper 28 de maig es realitzarà el Seminari Tècnic de Reprogramació abdominal. 
Coordinen la Carme Casellas i la Núria Fuentes. 
 
Formacions pendents:  
Higiene nasal, continuem pendents de dates. 
 
Per al semestre vinent proposem: 

- Seminari Tècnic d’Esquats amb l’instructor Luis Paz. 
- Repetició del Curs d’Atenció centrada en la persona.  
- Repetició del Seminari d’Estabilització cervical. 
- Algun seminari d’ATM, per exemple la Rosa Cabratosa o la Imma Cairó. 

 
Per a l’any vinent podríem becar algun curs de neurodinàmica 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Gestió ST Reprogramació abdominal. Carme i Núria Maig 

   

 

6. REUNIÓ ANUAL 

Ja estan enviats els fulls dels conferenciants i el programa de la reunió anual a la Roser, 
aquesta setmana sortirà la publicitat. 

Tasques a realitzar 

dinamisme, ganes de treballar i d'anar a buscar gent perquè participés. 
El breu informatiu de les proves esportives realitzades fins ara es van enviar via correu a 
comunicació. 
 
Properament no es preveuen proves esportives, seguirem buscant. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Assistència i informe Mitja Marató Ester 6 de Març 
 

Ester 17 d’abril 

Redactar breu de les proves esportives Ester Mes d’abril 
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Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència reunió anual Tots Maig 

 

7. FÒRUM 

La Núria va assistir a la reunió anual. L’ordre del dia va ser renovació de càrrecs, estat 
comptable actual del Fòrum Associació, pressupost i acord d’aportació, projectes de futur, 
mediació (COIGI) i un torn de paraules.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència Reunió Fòrum. Núria 28 abril 

 

8. Comunicació 

Se’ns ha proposat fer una entrevista amb la ràdio SER. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestió de l’entrevista. Carme i Alba Maig 

 

9. Fundació les Vetes 

Se’ns proposa participar/col·laborar a les Jornades que organitzen sobre Envelliment Actiu 
el 21 d’octubre del 2016. En aquests moments s’està organitzant el comitè organitzador, 
es reuniran el 17 de maig a les 18.00 h: hi assistiran la Berta i la Irene. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestió de la proposta. Berta i Irene 17 de maig 

 

Precs i preguntes 

1. Es pregunta si podríem llogar la sala de la seu per fer xerrades de salut.  
2. L’Alba pregunta quan prendran efecte la renovació dels membres de la Secció per la 
seva retirada. 

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 23.30 h. 

 

Data propera reunió 

Proposem per al mes de juny el dia 14 a les 13.00 h o el 16 a partir de les 19.00 h, depèn 
del què vagi millor a Junta per fer la reunió conjuntament. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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