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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 9 Hora d’inici: 20.00 h Data: 09/09/2021 

 
Assistents: 
Coordinado
ra ☒ Esther Gil ☒ Ester Salom 

☒ Jesús Almazán ☒ Imma Soler ☒ Xavier Angelats 
 
Ordre del dia 

1. Formació. 
2. DIFT. 
3. Instagram. 

 
1. Formació  

Les propostes formatives per a Girona al 2021 són: 

- Ganxos 
- Hipoteràpia 
- Jornada territorial / reunió anual 
- Sd. clíniques lumbars  
- Spine & Control 

- Ecografia musculoesquelètica. Xavi Gasol 

- Síndromes clíniques lumbars. Cristina Arjonilla 

- Gestió d’un centre 

Restem a l’espera de les noves dates del Curs de Suport Vital Bàsic. 

Necessitaríem saber si segueix en peu la formació de “Tipologia de caminadors per a 
adults, un nou paradigma”. Dirigeix Ònia Alonso. Coordinen Ester Salom i Xavi Angelats. 

S’ha anul·lat per falta de alumnes la formació de Spine confirmades les dates 17-19 
setembre. Proposta noves dates? Coordina Jesús Almazán i Xavi Angelats. 

Respecte del Curs de Ganxos del 16 i 17 d’octubre, coincideix amb el DIFT així que 
necessitaríem saber si ja hi ha gent apuntada, en cas que no, proposem canvi de 
dates. Coordina Esther Gil i Xavi Angelats. 

El Curs DLM finalment es farà els dies 22-23 d’octubre i 12 de novembre. Coordinació 
Jesús i Xavi 
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A partir d’ara farem més difusió de les formacions a través del nostre compte de Instagram 
i agriríem que també es fes publicitat d’ells a través del Telegram del CFC per tal d’arribar 
al màxim de gent possible. 

 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
 
2. DIFT 
Dades pel cartell divulgatiu 
 
Títol: “Marxa Nòrdica a la Costa Brava per al DIFT ‘21” 
Recorregut: Camí de ronda circular Cala Estreta. Inici i final: La Fosca. 
Distància: 7 km 
Cloenda: Vermut saludable amb música en directe a càrrec de “Blackiss” 
Data: 16/10/21 
Inscripció online: 5 € Inclou guia, bastons i vermut 
Beneficis per a l’associació Impulsa’t (adjuntem el logotip) 
 
Hem buscat pressupost per tal de fer divulgació als mitjans de comunicació locals. Adjuntem 
informe d’activitat amb tota la informació de les propostes i pressupostos rebuts (diari Ara, 
Punt Avui…). També farem difusió a través del nou compte d’IG de la Secció.  
 
Seguim en contacte amb la associació Impulsa’t per tal de coordinar l’activitat conjunta. 
 
El 26 de setembre, els membres de la Secció anirem a fer el recorregut que es farà el dia 
del DIFT per fer un reconeixement del terreny i veure les necessitats i dificultats que hi pugui 
haver. 
 
El grup que vindrà és B”. Els pressupostos són els que ja es van enviar amb anterioritat. 
 
URGENT PER PART DEL CFC: 

- Confirmació que tenim permís a l’Ajuntament de Palamós. 
- Contactar amb el Grup de Treball de Marxa Nòrdica per tal de facilitar el material 

necessari i un instructor. 
- Facilitar un envelat, taules i cadires. 
- Marxandatge CFC (bosses, samarretes, bolígrafs, mascaretes…), tríptics divulgatius, 

etc. 
- Difusió DIFT: Cal modificar el cartell, hi ha les dades en verd i negreta en aquest 

mateix apartat també cal afegir el logotip de l’associació. Cal fer-lo arribar a 
l’Ajuntament de Palamós i de Girona perquè en faci difusió. 
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- Habilitar el web per fer les inscripcions. 
 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Imma  

 
 
 
 
3. Instagram 
Creem i obrim compte d’Instagram de la Secció Territorial del Girona per tal de millorar la 
comunicació entre col·legiats i CFC, i difondre de manera més eficaç totes les activitats, 
formacions, jornades i esdeveniments que es facin a la província. Agrairíem que es fes des 
del CFC i el seu IG difusió del compte de la STG per tal d'arribar a tots els col·legiats de la 
zona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Xavier Angelats 09/09/21 

 
Precs i preguntes 

- Agriríem que es fes major publicitat de la formació que oferim a la Secció de Girona. 
Es pot utilitzar el Telegram del CFC, l’Instagram, etc. 

- Demanem que us torneu a posar en contacte amb el servei de neteja del Fòrum 
Sanitari perquè a la nostra seu fa temps que no tornen a netejar. 

- Us vam enviar la reunió anual en format vídeo, estem esperant que es publiqui per 
part vostra. 

 
 
 
CÀRRECS SECCIÓ 
Els càrrecs queden : 

- Coordinació: Esther Gil 
- Cocoordinació: Berta Serrat 
- Secretari: Xavi Angelats 
- Formació: Tots 
- Comunicació: Ester Salom i Jesús Almazán 
- Proves esportives: Imma Soler i Jesús Almazán 
- Correu: Imma Soler i Esther Gil 
- Xarxes socials: Xavi Angelats 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  
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Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta a les  23.00 h. 

 
Data propera reunió 
Dijous 7 d’octubre 21.00 h. 

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Esther Gil   Despeses    
Ester Salom Despeses    
Imma Soler Despeses    
Xavier Angelats Despeses   
Jesús Almazán Pallí Despeses   
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