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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 06/12 Hora d’inici: 22.00 h Data: 20/06/12 
 

Assistents:  
 Alba Resplandis   Laura Xargay  Xavier Sala   
 M. del Carme Casellas     Maria Oliva  David Sanchez  

 
Ordre del dia 

 
1. Formació 2012. 
2. Comunicació. 
3. Reunió Trimestral Seccions a Barcelona 14/06/12. 
4. Associació Fòrum Sanitari. 
5. DipSalut. 
6. Proves esportives. 
7. DMF’12. 
8. Precs i preguntes. 
9. Lectura i aprovació de l'acta. 
10. Següent reunió. 
 

 
 

1. FORMACIÓ 
 

 El Seminari tècnic de suport instrumental va anar molt bé segons la Maria Oliva, però 
els va mancar temps. 

 Seminari de sedestació: es realitzarà el proper 29 de setembre. 
 Jornada Dolor Crònic es va exposar, per tal de fer-la factible, de realitzar-la amb la 
principal col·laboració del Fòrum Sanitari, cosa que es va rebre positivament. Es 
tornarà a parlar en la següent reunió de Fòrum. 

 Queda pendent un curs per fer durant aquest segon semestre i ho plantejarem a 
Formació. Si volem més seminaris tècnics parlem amb el responsable comissions per 
tal de fer de vincle i gestionar-ne algun fins a final d’any. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Plantejar un curs per al proper semestre i seminari tècnic. Xevi Propers dies 
 
Trobada el proper 31 de juliol amb Fòrum Sanitari. 
 

 
Alba Resplandis 
 
 

 
 

 
2. COMUNICACIÓ 
Es passarà correu electrònic a la Meritxell del COMG notificant el cicle de conferències per a 
la població amb motiu del DIFT’12 i si es pot posar a la revista d’aquest mes. Si no hi som a 
temps, quedarà pera  la propera edició d’agost. 
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Concretar programació TV Girona per al proper semestre. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Passar correu electrònic a COMG i TV Girona Alba Propers dies 
   

 
3. REUNIÓ TRIMESTRAL SECCIONS A BARCELONA 14/06/2012 
Va anar molt bé, es va tractar la formació, es van valorar els DMF i es va parlar del proper 
DIFT’12. Es van resoldre els dubtes que vam plantejar. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca (no més per fer memòria) Responsable Data realització 
Propera reunió trimestral al setembre. Alba i Carme 12 setembre 
   

 
3. ASSOCIACIÓ FÒRUM SANITARI 
S’està mirant de ser centre formador com a associació, però s’ha de gestionar i valorar amb 
assessors. 
La Marató de TV3 anirà dedicada al càncer i, des del Fòrum, es farà un estudi sobre els 
beneficis de la hipoteràpia en els tractaments de càncer per poder incloure tots els col·legis 
professionals adherits al Fòrum. Es passarà correu electrònic a la Comissió d’Oncologia i 
d’Hipoteràpia quan estigui tot més lligat per part de Fòrum. 
Presentació de l’entitat de serveis Espiral per si volíem col·laborar junts i s’està estudiant per 
fer alguna activitat conjunta. 
La Mercè Rovira és membre de l’Àrea de Recerca i Innovacions tecnològiques a l’UdG i 
també se’ns ha ofert per poder-hi col·laborar, anirem fent prosperar aquests contactes. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Passar correu electrònic a les comissions d’oncologia i 
hipoteràpia. 

Xevi Més endavant 

Reunió el proper 31 de juliol amb Fòrum Sanitari. Alba 31 de juliol 
 

4. DIPSALUT 
Reunió el proper 2 de juliol. 

 
5. PROVES ESPORTIVES 
La Triatló de Banyoles es valora de forma regular atès que van situar els fisioterapeutes a la  
zona de vestidors i no estàvem visibles per als esportistes. Lloc brut i condicions precàries.  
Per a l’any vinent s’intentarà fer contacte amb la Marxa Cicloturista Terra de Remences 
d’Olot on hi ha 3.000 participants aficionats. En Xevi farà el contacte per al proper any. 
El 29 de setembre hi ha la Marató Internacional de Piragua a Banyoles i s’ha de passar 
correu electrònic a Barcelona per a concretar data i voluntaris. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Contacte per la Marxa d’Olot. Xevi Any vinent 
Enviar correu electrònic a BCN per a la Marató Piragua del 
29 de setembre. 

Alba Propers dies 
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6. DMF’12 
Obrirà el cicle de conferències en Lluís Puig el 22 de setembre. La Carme s’hi posa en 
contacte. 
En Xavier Sala farà la xerrada divulgativa sobre Conèixer i enfrontar-se al dolor.  
L’Alba farà un taller de El teu cos en equilibri i La importància d’una bona postura. La Maria 
farà un taller de Massatge infantil per a mares primerenques.  
Acabant de lligar maneres de publicitar el cicle de conferències del DIFT sense cost. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Preparació de xerrada i taller. Tots  

 
7. PRECS I PREGUNTES 
Durant els propers dies la Maria quedarà amb el tècnic donat el vistiplau des de Barcelona. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Es quedarà amb el tècnic de l’Adsl. Maria Oliva Propers dies 

 
8. Lectura i aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta i finalitza la reunió a les 23.45 h. 

 
9. Data propera reunió 
 

 
ANNEX   
Liquidacions despeses i representació 
 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full dietes juny 

Informe activitats vàries juny 
Informe activitats Triatló Banyoles 

  

Maria Oliva Full dietes juny   
M. del Carme Casellas Full dietes juny   
Xavier Sala Full dietes juny   
    

 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Alba Resplandis Segovia                                M. del  Carme Casellas Miret 


