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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 10/11 Hora d’inici: 20.30 h Data: 22/11/11 
 

Assistents: 
 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   David Sanchez 
 Maria del Carme 

Casellas  
        

 
Ordre del dia 

1. Formació. 
2. Comunicació. 
3. Proves esportives. 
4. Reunió trimestral. 
5. Reunió de presidents de Fòrum Sanitari. 
6. Reunió anual. 
7. Valoració DMF 2011. 
8. Serveis / actes d’apropament al col·legiat. 
9. Precs i preguntes. 
10. Lectura i aprovació de l'acta. 
11. Següent reunió. 

 
1. FORMACIÓ 
Formació 2012:  

* Anatomia palpatòria. Prof. Serge Tixa 4, 5, 6, 18, 19 i 20 de maig de 2012 
* Suport instrumental 26/05/2012 de 10.00 h a 13.00 h. 
* Protecció de dades, dimecres 15/02/2012 a les 20.00 h 
* A més, si hi ha demanda es pot tornar a repetir el de Reeducant la sedestació. 

 
Curs d’ENM: Els passats 5 i 6 de novembre s'ha realitzat el Curs de formació bàsica d'embenats 
neuromusculars a Girona per part del professor Sr. Carlos Villarón, fisioterapeuta. Els embenats 
neuromusculars són aplicats amb un tipus de bena específica i s'utilitzen per tractar disfuncions 
musculosquelètiques a través d'aplicacions a músculs o lligamentoses, entre altres. També tenen la 
seva utilitat en neurologia i el tractament limfàtic. Atesa la bona acollida d'aquesta temàtica, no 
descartem repetir edicions ni donar continuïtat amb cursos més avançats sobre el mètode. 
 
Jornada Dolor Crònic: el 3 de novembre, ens vam reunir amb la nova Junta del  Col·legi de 
Psicòlegs per situar-nos sobre els acords presos amb l'antiga Junta i valorar si els hi semblava bé. 
En general els hi va semblar tot bé. Varen insistir en què cal determinar com i qui es cuidarà de 
portar les tasques administratives i tècniques. Quedem que  passaré la informació al nostre 
Departament Professional perquè contactin amb ells i concretin la part administrativa. La part tècnica 
la portarem des de la Secció amb l'ajut del Departament Professional. Estem a l’espera que ens 
passin les dades de contacte per traslladar-ho al nostre Departament Professional.  
 
Seguiment de propostes dels diferents tallers i seminaris proposats. Concretar dates 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (només per fer memòria) Responsable Data realització 
Confirmar les dates de formació. Xevi Sala 

Departament Formació 
 

Jornada Dolor Crònic: Enviar correu electrònic de 
contactes al Departament Professional. 

Alba Resplandis 
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2. COMUNICACIÓ 
S’ha redactat els breus dels dos cursos, estem pendents de què en Manel ens enviï la seva carta als 
Reis. 
La revista del Fòrum de Girona s’enviarà en format electrònic als col·legiats a través de la llista de 
distribució. Es demanarà una tirada curta en paper per deixar a la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Actualitzar les dates de formació. Xevi Sala Quan 

convingui 
Posar al Facebook tots els temes que acordem: si es fan proves 
esportives, formació, articles, TV Gi posar enllaç, 
conferències.... 

Mª del Carme  
Caselles 
 

Quan 
convingui 

Fer un breu sobre els cursos que s’han fet a Girona amb fotos i 
enviar a comunicació. 

Xevi (ENM) 
David (ATM) 

 

 
3.  PROVES ESPORTIVES 
S’ha enviat correu electrònic a l’entitat de Banyoles amb la qual ha col·laborat  la Secció aquests dos 
últims anys per si podien passar una previsió de proves en les quals pogués ser interessant la nostra 
col·laboració, estem esperant resposta. 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Buscar noves proves interessants per a l’any 2012.  Tots els 

membres 
Últim trimestre 
2011 

Preguntar a Banyoles, ja que segurament se celebrarà el 
Mundial de triatló: esperem resposta 

Alba Resplandis Condicionat a 
la resposta. 

 
4. REUNIÓ TRIMESTRAL DE SECCIONS 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió trimestral. Alba Resplandis 

Mª del Carme Caselles 
12/12/2011 

 
5. REUNIÓ DE PRESIDENTS DE FÒRUM SANITARI 
 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió. Alba Resplandis  13/11/11 

 
6. REUNIÓ ANUAL DE LA SECCIÓ 
 En David  ha mirat alguns restaurants. Comunicarà amb el Departament Professional i passarà 
pressupostos. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Concretar data de reunió anual i si es fa conferència, quina. Alba 

Resplandis, 
Dptm. de 
Formació i Junta 

Desembre 

Preparar el PPT per a la reunió anual. Alba Resplandis Octubre a 
gener 

Concretar restaurant i pressupost per al sopar. David Sanchez Desembre 
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Passar-ho al Departament Professional i a la coordinadora de 
seccions 

Dept. 
Professional 

 
7. VALORACIÓ DMF 2011 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
8. SERVEIS/ ACTES D’APROPAMENT AL COL·LEGIAT 
El dia 9 de novembre va haver-hi una consulta amb l’assessor laboral. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
9. PRECS I PREGUNTES 
La targeta SIM del mòbil de la Secció ja funciona; no ha fet falta canviar-la.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   
   

 
10. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.00 h. 

 
11. Data propera reunió 
Es fixa la propera reunió per al proper dia 21/11/2011. 

 
 

ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 
Nom membre Secció Concepte Data Import 

Full dietes novembre   Xavier Sala 
Pàrquing   
Full dietes novembre   
Info activitats seminari sedestació   

Alba Resplandis 

Info activitats reunió Junta psicòlegs   
Laura Xargay Dietes novembre   

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Alba Resplandis Segovia                                Mª del  Carme Caselles Miret 


