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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 12 Hora d’inici: 21:00h Data: 21/12/2020 

 
Assistents: 
Coordinadora ☒ Esther Gil Co-coordinadora ☒ Berta Serrat 
☒ Jesús Almazán ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 
 
Ordre del dia 
 

1. Formació  
2. Reunió de seccions trimestral 
3. Jornada de seccions 
4. Reunió Anual 
5. Qüestions Organitzatives 
6. Reunió de Seccions 

 
 
 
1. Formació  

 
 
S’anul·la tota la formació fins al 2021 i passarà a ser tota Online. 

Les propostes per Girona són: 

- Espatlla (2019) 
- Ganxos 
- Hipoteràpia 
- Jornada territorial / reunió anual 
- Sd. clínics lumbars  
- Spine & Control 

RESTEM A LA ESPERA DE UNA SOLUCIÓ PER AL CURS D’ESPATLLA DE XAVIER VERICAT 
QUE QUEDA UN SEMINARI PENDENT. 

Proposem de fer la formació de suport vital bàsic aquest 2021, actualitzada amb tots els protocols 
COVID etc. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Reunió de seccions trimestral 
El passat 17 de desembre es va realitzar la reunió trimestral de seccions.  
L’ordre del dia va ser la següent: 
1.         Lectura i aprovació de l’acta anterior 
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2.         Resum i valoració de l’any 
3.         Objectius any 2021 
Com a objectius principals s’ha parlat de dos fronts: fer divulgació de la professió a nivell territorial i 
insistir en la importància de la fisioteràpia pública i d’atenció primària. Alhora s’ha comentat la 
importància d’augmentar l’oficina virtual del col·legi per estar preparats per nous models de 
formació possibles (online i híbrid) i per seguir apropant el col·legi a tots els col·legiats amb, per 
exemple, trobades virtuals. 
4.         Formació 2021 i Jornada de Reconeixement 
Referent a formació, davant la situació sanitària del moment, es continuarà apostant per formació 
online. 
La Jornada de Reconeixement: s’ha tingut en compte les propostes presentades per totes les 
seccions i es contactarà amb diferents ponents dels diferents àmbits d’actuació. En el cas de 
Girona es contactarà amb una fisioterapeuta de l’esport d’elit. 
En breus rebrem ordinador nou per la seu. 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Seguiment de les reunions i possibles 
coordinacions 

Esther Gil 17/12/2020 
 

 
3. Jornada de reconeixement 
De cares a l’any 2021, a la jornada de reconeixement, com a representació de Girona s’ha 
escollit la següent opció: 
 

1) Fisioterapeuta d’un equip professional , per a explicar com a afectat la 
pandèmia a un equip d’elit de primer nivell i què s’ha fet des del camp de la 
fisioteràpia per afrontar el cop Bàsquet Girona.   

La fisioterapeuta que hem pensat per poder fer la xerrada és la Beti Orden de L’UNI 
Girona (Equip Bàsquet femení) 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
contactar amb ponents Tots  

 
4. Reunió Anual 2021 
 
Hem decidit fer-ho de la següent manera: 
 
format vídeo gravat per nosaltres prèviament i publicar-ho a les nostres xarxes socials. 
Es realitzarà durant el primer trimestre de l’any. 
 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 

http://www.fisioterapeutes.cat/


 

 
ACTA DE REUNIÓ 

QT04D04 
05-06-12 Versió 01 
Pàgina 3 de 3 

 
 

 
www.fisioterapeutes.cat 

 

 
5. Qüestions Organitzatives 
 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 
 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
reunió seccions en linea   

 
 
 

Precs i preguntes 
 
 
 

 
Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  22:00h 

 
Data propera reunió 
18/01/2020 21:00H 

 
 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Berta Serrat 

http://www.fisioterapeutes.cat/

