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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10 Hora d’inici: 21:00h Data: 30/09/2020 

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

1. Formació  
2. Dift 
3. Jornada de seccions 
4. Reunió anual 
5. Qüestions Organitzatives 
6. Reunió de Seccions 

 
 
 
1. Formació  

 
 
S’anula tota la formació fins al 2021. 
Esta pendent avisar als alumnes i proposar una solució del curs d’espatlla de Xavier 
Vericat que tenen pendent el segon seminari.  

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Dift 
 
Ens agradaría saber si hem de presentar alguna proposta per fer el DIFT ONLINE, si es així 
i la temàtica segueix sent la fisio en oncología ens posarem en contacte amb la Cristina 
pallarols fisioterapeuta de la AECC Girona per fer alguna activitat amb ella. 
Restem a la espera de la reunió de seccions per tenir més detalls del DIFT. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Seguiment de les reunions i possibles 
coordinacions 

Tots  
 

 
3. Jornada de seccions 
 
Data de la reunió 7 de Novembre. 
Desde la secció territorial de girona proposem tres docents diferents per a la Jornada i 
deixem a decisió de la junta quin dels tres docents prefereix que portem: 

1) Fisioterapeuta d’un equip professional , per a explicar com a afectat la 
pandemia 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.   

2) Fisioterapeuta de l’hospital Santa Caterina de Girona que ha estat a primera 
línia d'acció a les ucis durant la pandèmia 

3) Fisioterapeuta de un Geriàtric de Girona perquè ens expliqui com s’ha 
treballat en els centres geriàtrics durant la pandèmia.  

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
contactar amb ponents Tots 7 de novembre 

 
 
4. Reunió Anual 
 
Des de la secció de Girona aprofitarem la data de la Jornada Territorial, abans o després 
de la Jornada, el que vagi millor. 
Pensem respecte la reunió anual que la podriem presentar de manera virtual en format 
video grabat per nosaltres previament i acompanyarla de la intervenció o conferència de 
un fisioterapeuta escollit dels que parlavem en el punt anterior.  
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
 
 
5. Qüestions Organitzatives 
 

- Actualitzar pàgina web: 
- S’ha d’afegir com a membre de la Secció: Jesús Almazán Pallí (col. 12673) 

- L’ordinador de la secció no funciona bé. És molt lent, el tornarem a enviar a 
Barcelona a veure si ens el podeu canviar. El recolliran amb el material del pròxim 
curs. 

- Falten bolis 
 

http://www.fisioterapeutes.cat/
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Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 
6. Reunió Seccions 
 

- S’ens informa de que hi haurà reunió de seccions el día 21 d’octubre a les 19:00h. 
Assistirà: Imma Soler. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
 
 

Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  22.00h 

 
Data propera reunió 
5 Novembre 2020 

 
 
Coordinadora      Co-coordinadora 
Esther Gil           Berta Serrat 

http://www.fisioterapeutes.cat/

