
 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 1 de 2 

 

www.fisioterapeutes.cat 
 

SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 02/2017 Hora d’inici: 19.30 h Data: 17/02/2017 
 

Assistents: 
Coordinador  Carme Casellas Sotscoordinador  Ester Aranda 

 David Sánchez  Núria Fuentes  Berta Serrat 
 Irene García  Esther Gil  Miquel Puig 

 
Ordre del dia 

1. Formació: Properes formacions 2017. 
2. Comunicació. 
3. Reunions itinerants: Gestió Sala Ripoll. 
4. Proves esportives. 
5. Jornada Col·legi Psicòlegs. 
6. Casos clínics (proposta). 

 
1. Formació: Properes formacions 2017 

- Curs bàsic de teràpia de la mà. Equip Vicenç Punsola. 17-18 de març. Coordina Irene. 
- Curs de Neurodinàmia de Carles Munné. (BECAT). 5-7 de maig.   
- Curs de Punts Gallet i Punció Seca, repartits en 4 seminaris (60 h) amb diferents membres 
de la Comissió de Neuromusculoesquelètica (Xevi, Marc, Miki i Claudio). 23-24 sep, 7-8 oct, 
11-12 nov, 25-26 nov.  
- ST Ajudes tècniques (a concretar). Pendents dates.  

 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 
2. Comunicació 

Segueix pendent fer foto de grup per a la propera reunió. 
 
El mes que ve es passarà breu Noticiari amb fotos de la reunió itinerant a Puigcerdà juntament 
amb la de Ripoll.  
 
Estem buscant data per a la reunió itinerant a Olot, al mes de maig. Tenim dificultat per concretar 
data i hora amb la Cristina de Nordic Walking, i estem valorant la possibilitat de fer una conferència 
sobre Sòl Pelvià i Reprogramació abdominal. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació breu. Irene  
Gestions reunió maig. Berta  

 
3. Reunions itinerants : Gestió Sala Ripoll 

La propera conferència a Ripoll el 4 de març amb Lluís Puig: Com reintegrem el pacient amb un 
fractura proximal d’húmer en la seva vida quotidiana. Hi assistirà la Berta, la Núria, l’Ester, la 
Carme, en Miquel i en David. 
 
Es portarà a terme a la sala Josep Maria Anglada, de la Biblioteca Lambert Mata d’11.30 h -13.00 
h. Els membres de la Secció hem quedat a les 9.30 h a la mateixa sala per fer la reunió mensual 
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just abans de la conferència, aprofitant el desplaçament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb Roser per sala Ripoll. Berta  

 
4. Proves esportives 

Jornada de l’Esport Femení dia 12 de març de 9.30 h – 13.30 h. Per a la masterclass de 
Gimnàstica abdominopelviana comptarem amb l’Alba Resplandis d’11.15 h -11.45 h,  i també 
realitzarem tallers d’estiraments a l’envelat informatiu amb els dos fisioterapeutes que es 
contractaran de borsa laboral. La coordinaran la Berta i l’Ester.  
 
En quant a la Mitja Marató de Girona de l’abril, estem pendents de resposta per part de 
l’organització. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestions Ester Aranda i Berta  

 
5. Jornada Col·legi Psicòlegs 

La jornada “Final de la vida” serà el 26 de maig. El Col·legi de Psicòlegs va demanar ajuda a la 
Secció per moderar una de les taules, ho farà la Irene García. Finalment no hi haurà representació 
de la part contrària a l’eutanàsia per decisió d’organització. 
 
La comissió organitzadora (amb la Irene inclosa) es reuniran per escollir els pòsters que es 
presentaran a la jornada.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a reunió. Irene García    

 
6. Casos clínics 
Ha arribat un correu a la Secció per part d’una col·legiada de l’Empordà; proposa compartir casos 
clínics. Des de la Secció estudiem la possibilitat d’organitzar “Trobades professionals clíniques” de 
cares al curs vinent. Cal que s’organitzi adequadament perquè tingui sortida, atès que és una 
proposta molt interessant per a tots els fisioterapeutes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 
Precs i preguntes 
Restem a l’espera de la possibilitat de tenir una sessió formativa amb un gestor fiscal per a 
fisioterapeutes. 
 
ST Ajudes Tècniques. 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 21.45 h. 

 
Data propera reunió 
Dissabte 4 de març a les 9.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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