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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 11/11 Hora d’inici: 20.30 h Data: 21/12/11 
 

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

Casellas  
   Maria Oliva     

         
 

Ordre del dia 
1. Presentació nou membre Secció. 
2. Formació. 
3. Comunicació. 
4. Proves esportives. 
5. Reunió trimestral seccions. 
6. Reunió de presidents de Fòrum Sanitari. 
7. Reunió grup de treball del DIPSALUT. 
8. Reunió anual Secció + conferència. 
9. Serveis / actes d’apropament al col·legiat. 
10.  Renovació de càrrecs. 
11.  Precs i preguntes. 
12.  Lectura i aprovació de l'acta. 
13.  Següent reunió. 

 
 

1. PRESENTACIÓ NOU MEMBRE SECCIÓ 
La Marta Romera hi assisteix com a vicesecretària a la reunió per donar la benvinguda a la 
Maria Oliva com a nou membre de la Secció. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
2. FORMACIÓ 
Formació 2012:  

* Anatomia palpatòria. Professor 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. Seminari tècnic. 
* Protecció de dades, dimecres 15/02/2012 a les 20.00 h. Seminari. 
* A més, si hi ha demanda es pot tornar a repetir el de Reeducant la sedestació. 

 
Jornada Dolor Crònic: S’ha enviat correu electrònic de contactes al Departament 
Professional. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Confirmar les dates de formació 
Contactar amb Dept. Formació per atendre la proposta 
sobre respiratori d’en Gerard Muñoz (Correu Secció). 

Xevi Sala 
Departament 
Formació 
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Jornada Dolor Crònic: esperem resposta del Departament 
Professional. 

Alba Resplandis 
 

 
3. COMUNICACIÓ 
La revista del Fòrum de Girona: 
S’han enviat els breus dels dos cursos i la carta als Reis d’en Manel. Estem pendents de 
rebre les galerades. 
 A partir d’aquest mes 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 

Proposar noves col·laboracions la programa salut de TV Gi   
 

4.  PROVES ESPORTIVES 
S’ha contactat amb el responsable de voluntariat i hem quedat que el Sr. Anton Abellan em 
trucarà al gener, quan tingui confirmat que els hi atorguen l’organització de les proves per 
parlar-ne. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Buscar  noves proves interessants per a l’any 2012  Últim 

trimestre 2011
Esperem resposta per part de Banyoles, i si trobem alguna 
prova popular que valorem positiva 

 
Tots els 
membres 
 

Condicionat a 
la resposta 

 
5. REUNIÓ TRIMESTRAL DE SECCIONS 
Reunió trimestral de seccions: l’Alba va assistir a la reunió trimestral del 12 de desembre . 
 
Es va fer la valoració del Dia Mundial per part de Lleida: comenten que la ubicació que els hi va tocar 
a la plaça, no era la idònia i varen tenir poca afluència de públic. 
La valoració del 2011 per part de cada secció va ser positiva. 
Els objectius per al proper 2012:, mantenim la participació de voluntariat amb 2 proves esportives 
cada Secció. 
Tenim força formacions, seminaris, etc., alguns amb data i altres pendents de confirmació. 
Per a més informació veure acta. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. REUNIÓ DE PRESIDENTS DEL FÒRUM SANITARI 
Es va tancar l’any 2011 fent balanç de comptes i activitats i fent una previsió del 2012. 
Quasi segur que entraran a formar part del Fòrum, el poper gener, el Col·legi de 
farmacèutics i el de psicòlegs. Estem pendents d’acabar de parlar amb podòlegs, que hi 
estan interessats. 
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Tasques a realitzar 
 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió Alba 

Resplandis 
 31/01/12 

7. REUNIÓ GRUP DE TREBALL DIPSALUT 
Aquest mes s’han fet dues reunions del grup de treball els dies 1 i 19 de desembre, per fer 
balanç del 2011 i previsions per al 2012. La Diputació ha aprovat la concessió de les 
mateixes hores per a cursos per al 2012, que aquest 2011. 
S’han d’acabar de fer els informes de valoracions, veure si cal fer alguna modificació. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Assistència a la propera reunió Alba 

Resplandis i / 
o Laura Xargai 

 23/01/12 

 
8. REUNIÓ ANUAL DE LA SECCIÓ 
Es decideix que si fem una conferència, ho farem un dissabte al mati i farem un esmorzar. 
S’ha sol·licitat al Dept. Professional que ens facilitin alguna conferència per a aquest dia. 
Hem proposat la de sofrologia, del Sr. Prat, atès que fa temps que la tenim pendent. 
En funció d’això, acabarem de concretar la data, l’hora i si fem sopar o esmorzar. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
 
Concretar data de reunió anual i si es fa conferència, quina 
 

Alba amb 
Departament 
de Formació i 
Junta 

Desembre 

 
Preparar el PPT per a la reunió anual 

Alba 
Resplandis 

Octubre a 
gener 

Preguntar si fem preinscripció per poder fer una previsió de 
l’esmorzar 

David 
Sanchez 

Gener 
 

 
 

9. SERVEIS / ACTES D’APROPAMENT AL COL·LEGIAT 
Aquest mes no hi ha hagut cap consulta.  
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 

 
10. RENOVACIÓ DE CÀRRECS 
Es mantenen els càrrecs atès que falten dos membres de la Secció.  
La gestió del correu de la Secció passa d’en Xevi Sala a la Maria Oliva. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
11. PRECS I PREGUNTES 
S’estan duent a terme les gestions necessàries per posar ADSL fix a la seu atesa la mala 
cobertura que tenim amb el pen drive. De moment, el passat dimarts 13, vam estar amb el 
tècnic mirant com estava la instal·lació de telecomunicacions per portar-la fins a la nostra 
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seu. Properament vindrà el lampista per fer pressupost per a la instal·lació. 
 
Ens cal el CD d’instal·lació de la impressora de la seu. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
12. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.30 h. 

 
13. Data propera reunió 
24-01-2012  a les 20.30 h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
David Sanchez Full dietes   
 Tiquet entrepans sopar reunió   
Maria Oliva    
Mª Carmen Casellas    

Full dietes    
   

Xavier Sala 

   
Full dietes desembre   Alba Resplandis 
Informació activitats instal·lació 
telecomunicacions 

  

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


