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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 07/2018 Hora d’inici: 20.30 h Data: 19/07/2018 

 
Assistents: 
Coordinadora X  Ester Aranda Co-coordinadora X Nuria Fuentes 
X David Sánchez X Esther Gil X Berta Serrat 
X Irene García   
 
Ordre del dia 

1. Formació.  
2. Proves esportives. 
3. DiFT. 

 
1. Formació  

 
- Apràxia: 29 de setembre, de Roberta Ghedina. Es valora tornar a promocionar-lo. 

Coordina: Ester Aranda. 
- ST Ecografia: Proposem divendres 30 de novembre a la tarda o dissabte 15 de 

desembre 2018. Coordina: David Sanchez i Berta Serrat. 
- Farem el curs bonificat sobre Fisioteràpia Respiratòria no instrumental amb la Imma 

Castillo, el 10 i 11 de novembre. Coordina: Núria Fuentes. 
- Mobilització de la Sedestació a la Marxa, per al dissabte 1 de desembre.  Coordina 

Irene i Esther Gil. 
FORMACIÓ 2019 restem pendents de dates: 

- Conferència fiscal: proposem el dia 30 de març del 2019 juntament amb la reunió 
anual 

- Espatlla: Xavier Vericat 
- Respi avançat: Imma Castillo 
- ST Running: Miki Martínez 
- ST Tècniques ventilatòries: Imma Castillo 
- Proposem realitzar la formació de vertigen, amb en Santiago Crucci, i Adaptacions, 

de Carles Salvadó. 
 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Tots  

 
2. Proves esportives 
Al setembre tornarem a contactar amb l’Ajuntament per la col·laboració amb la Mitja Marató 
de Girona, ja que es portarà a terme al novembre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 Nuria Fuentes  
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3. DiFT 
Es realitzarà el 20 d’octubre. El títol del DIFT serà: “Som-hi tots”. 
 

Sortirem del Parc Tecnològic de la Creueta, Girona i es farà una marxa curta (2400m) i una 
de llarga (6200m aquesta arriba fins a Quart). Estem pendents de la confirmació de la 
instància feta a l’Ajuntament de Girona per part del CFC, depenent de les demandes de 
l’Ajuntament de Girona es tramitarà per tenir una ambulància. 
 

L’associació “Lluito per tu” ha confirmat la seva col·laboració, a principis de setembre es farà 
una reunió conjunta per tal d’abordar diferents temes, com ara els voluntaris, procediment 
de la col·laboració econòmica, així com altres aspectes a detallar.  
 

La inscripció serà voluntària abans la marxa popular, hi haurà una urna on la gent hi 
dipositarà la voluntat, aquests diners els enviarem a la seu central del CFC i en faran un xec 
per poder donar en mà a l’associació. 
 

Tràmits que esperem que es realitzin des del CFC: 
- Avituallament per als participants: Aigües/begudes (Vichy Català), compotes de fruita 

d’Anela (Blau Fruit) i pomes a “Poma de Girona”. Ja que són empreses de la zona.  
- Fulletons 
- Pòsters 
- Urna 
- Imperdibles 
- Micro i altaveus 
- 2 taules i 2 envelats (poden ser Decathlon i DipSalut) 
- Guix i cintes per marcar el recorregut 

 

Contactar amb el DECATHLON, com a col·laboradors: Necessitem l’arc inflable sortida, 
envelat avituallament i els dorsals. 
 

La Irene contactarà amb DipSalut per ajudar-nos a fer promoció i marxandatge. 
Necessitarem 23 voluntaris mínim, per punts conflictius i acompanyament a participants amb 
dificultats de desplaçament. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Organitzar la marxa  Tots  

 
Precs i preguntes 
 

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

 
Data propera reunió 
Dijous, 20 setembre 20.00 h. 

 
Coordinadora      Co-coordinadora 
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Ester Aranda           Núria Fuentes 
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