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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 03 Hora d’inici: 9:00 h Data: 4/03/2017 

 
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 teràpia de la mà. Equip Vicenç Punsola. 17-18 de març. Coordina Irene. 

De moment només hi ha 8 inscrits, restem a l’espera de noves inscripcions per 
determinar la possible anul·lació. 

- Curs de Neurodinàmia de Carles Munné. (BECAT). 5-7 de maig. 
- Curs de Punts Gallet i Punció Seca, repartits en 4 seminaris (60h) 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). Seguim pendent de dates. 
- Conferència fiscal: pendents de concretar la data, però es durà a terme abans de 

l’estiu. 
 

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

 
2. Comunicació 

S’està contactant amb ràdios locals per fer promoció de consells de salut, se segueix amb 
els tràmits. 
 
S’aprofita la reunió del mes de març per fer la foto de Grup, es farà arribar al Col·legi per 
tal de renovar la imatge de la Secció. 
 
Aquest mes s’adjunta una notícia breu pel Noticiari amb fotos de les reunions de Puigcerdà 
i Ripoll corresponents al mes de gener i març, respectivament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació breu. Irene  
Gestions reunió maig. Berta  
Contacte amb la Comissió. Núria  
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3. Reunions itinerants: Gestió Sala Olot 
La propera reunió itinerant serà a Olot al mes de maig, però falta acabar de concretar la 
data. Un cop la data estigui definida es procedirà a buscar la sala. 
Pel que fa al contingut de la conferència, s’ha desestimat la possibilitat de tractar el Nordic 
Walking a causa de les dificultats per concretar una data. 
S’ha de contactar amb la Comissió d’ObUGi per tal de concretar el contingut de la següent 
conferència que estarà relacionada amb la reprogramació abdominal. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte amb Roser per sala Ripoll. Berta  
Contacte ObUGi. Nuria  

 

4. Proves esportives 

La V Jornada de l’Esport Femení serà el proper 12 de març de 9.30 h a 13.30 h. Es farà 
una masterclass de Gimnàstica abdominopelviana a càrrec de l’Alba Resplandis de 11.15 
h a 11.45 h. També es realitzaran tallers d’estiraments l’envelat informatiu amb els dos 
fisioterapeutes que es contractaran de borsa laboral coordinats per la Berta i l’Ester.  
Seguint amb la mateixa qüestió, el passat divendres 3 de març es va assistir a la roda de 
premsa prèvia a la Jornada de la qual s’adjunta informe d’activitat. Aquesta Jornada està 
enfocada al creixent reconeixement de l’esport femení. Enguany hi haurà 3 espais on es 
faran activitats, 19 disciplines esportives, 4 de les quals són noves, i altres activitats 
paral·leles. 
 
Pel que fa la Mitja Marató de Girona de l’abril, l’organització comunica que encara no 
tenen data per a la prova. Restem a l’espera de les novetats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Coordinació a la Jornada. Ester Aranda i Berta  

 

5. Jornada Col·legi Psicòlegs 

Pel que fa la Jornada “Final de la vida” ja està tot gestionat. L’organització es posarà en 
contacte amb la Irene per concretar quina taula ha de coordinar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a reunió. Irene García    

 

6. Casos clínics 
Sobre la qüestió de les “Trobades professionals clíniques” que es va proposar el mes 
passat, s’ha rebut una resposta positiva per part del Col·legi. Des de la Secció es creu que 
és una iniciativa molt prometedora i que podria ser molt innovadora i profitosa. Se seguirà 
treballant en el tema i madurant-ho per tal de poder oferir una activitat de qualitat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Gestionar dates a concretar. Tots  

 
Precs i preguntes 
No n’hi ha 
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Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les 14.00 h. 

 
Data propera reunió 
Divendres 7 d’abril a les 19.30 h. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Carme Casellas      Ester Aranda 
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