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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Núm. d’acta: 11/13 Hora d’inici: 20.30 h Data: 19/12/13 

 
Assistents: 

 Alba Resplandis   Laura Xargay  David Sanchez  
 Nuria Fuentes  Maria Oliva  Silvia Serra  
 Ester Aranda  Carme Casellas   

 
Ordre del dia 
 

1. Tasques. 
2. Formació. 
3. Proves esportives. 
4. Fòrum Sanitari. 
5. Reunió trimestral Seccions. 
6. Reunió anual. 
7. Comunicació. 
8. Precs i preguntes. 
9. Lectura i aprovació de l'acta. 
10. Següent reunió. 
 

 
1. Tasques 
Formació: David i Núria 
Proves esportives: Maria 
Fòrum Sanitari i DipSalut: Maria i Alba 
Comunicació: Sílvia, Ester i Carme 
Reunions trimestrals: Alba i Carme 
DiFT: Tots 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització
   
   
   

 
2. Formació 
 
Previsió de formació 2014: 
 

- La conferència sobre Tècniques neurodinàmiques tindrà lloc el 18 de gener de 2014. 
L’horari serà de 9.30 h a 13.30 h, juntament amb la reunió anual. 

- Curs de neurodinàmica dies 21,22 i 23 de febrer. 
- El Curs de complex articular de l’espatlla es va concretar per al 30 i 31 de maig i 1 de 

juny.  
 
Per al segon trimestre hi ha les següents propostes:  

- Curs de Neuro sobre el Sistema Visual (Robert Ghedina). 
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- Curs d’estabilització cervical (Leandro Gutman). 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca  Responsable Data realització 
   
   
   

 
3.  Proves esportives 
No hi ha cap tema pendent sobre proves esportives. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització

Buscar noves proves. Tots  

 
4. Fòrum Sanitari 
Assisteix a la reunió la Maria Oliva. 

1. Butlletí Fòrum: 

Es parla de la importància de seguir fent el butlletí. Abans, quan hi havia subvencions, el 
format era en paper, ara no hi ha pressupost. Es fa en format digital i es qüestiona si es 
llegeix. 

Es parla de poder fer un web del Fòrum, on cada col·legi podria fer una aportació econòmica 
per poder-la realitzar.  

Es parla també que al butlletí, cada col·legi hi escrigui el tema que vulgui, ex: Memòria dels 
diferents col·legis (es refereixen al tema econòmic, que la gent sàpiga que és un voluntariat i 
a què ens dediquem). 

Un altre tema: Obligatorietat de col·legiació. 

Salut pública: Tot el que s’està treballant. 

2. Marató de TV3 

Es vol demanar la col·laboració del Dr. Lluís Ramió, que és un especialista de malalties 
neurodegeneratives per poder fer una taula rodona on es faci una conferència i, des dels 
diferents col·legis, poder fer un col·loqui.  

Es comenta que es demanarà als diferents col·legis que facin una aportació econòmica de 
300€ per fer la donació a la Marató. 

Es parla de diferents espais físics on poder-ho dur a terme. S’acorda que es mirarà de fer a 
la Mercè, atès que és un espai amb qui Col·legi de Metges té conveni i la sala és gratuïta. 
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Es diu de fer-ho el dimarts 10 de desembre. S’ha de portar un especialista de cada col·legi 
que hi vulgui participar. 

3. Valoració de nous reptes per al Fòrum: 

No es va tractar aquet punt, comenten que es tira endavant el butlletí i tot el que ja s’ha 
esmentat. 

4. Formacions Fòrum: 

La majoria han sortit malament. Es comenta que es podria mirar que donessin punts/crèdits 
per a la universitat. 

Els que s’han proposat no han sortit: Català / RCP / risc psicosocial / fotografia / 
ordinadors… 

Es fan dues propostes:  

-RCP amb un cost de 80€ aprox. 

-Coaching (que els comento que, personalment, crec que no sortirà atès que s’ha ofert  

des del Col·legi i a la gent que li interessava ja l’haurà fet). 

5. DipSalut i Fòrum Associació: 

Cursos: alguns han donat bons resultats i d’altres no. Els de Fisioteràpia han donat bons 
resultats. Es comenta que els nostres comencen ara al novembre fins al novembre que ve. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
5. Reunió trimestral seccions 
L’Alba i la Núria assisteixen a la Trimestral on es parla de la formació a Girona: l’Alba 
informa que faran un Taller-Conferència de Neurodinàmica el proper 18/01 fent-lo coincidir 
amb la reunió anual de la Secció.  
Tenen altres propostes: Curs de TND, Curs d’Espatlla i ST d’estabilització cervical i de 
reprogramació abdominal.  
L’Alba comenta que la Secció de Girona està disposada a fer ús de la seva partida 
pressupostària per fer més ST que, com inicialment ha dit el Manel, surten amb molta més 
facilitat pel fet de ser gratuïts i moltes vegades per la temàtica específica.  
Fer publicitat de la conferència. 
També es parla de la renovació de membres de la Secció, doncs Girona, després del procés 
de renovació té 8 membres, tot i que no és el que estableixen els estatuts. La Marta explica 
que el motiu és perquè la Laura Xargay ja fa temps que forma part de la Secció i porta un 
tema de geriatria que no pot deixar, però que la seva implicació amb la Secció només serà a 
aquest nivell, atès que per motius personals no disposa de més temps. 
Un altre tema és la reunió anual a Girona el proper dissabte 18/01  amb la conferència sobre 
Tècnica de Neurodinàmia. 
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El  DiFT  2014 es farà a Girona per tal de no centralitzar l’activitat només a Barcelona.  
Es pretén que cada any sigui a una província diferent.  
Es comença a Girona pel volum de col·legiats.  
Es demana que atès que es mou l’activitat, la Secció s’impliqui al 100% i hi participi. 
La propera reunió serà el 12 de març. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
6. Reunió anual 
Es farà el 18 de gener. Farem la reunió anual a les 9.30 h, un seminari sobre neurodinàmica 
i un pica-pica. Es preveu molt bona resposta ja que és una temàtica que pot interessar al 
col·legiat. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
Ultimar preparatius. Tots  

 
7. Comunicació 
Farem publicitat de la reunió anual amb conferència pel Facebook. 
Es parla de fer un compte Twitter de la Secció per arribar a més col·legiats. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització 
   

 
8. Precs i preguntes 
Ja s’ha fet el contacte amb l’Ismael de l’EUSES; està de viatge, quan torni es posarà en 
contacte amb l’Alba. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data realització
Contacte i reunió amb l’Ismael. Alba Propers dies 

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

 
10. Data propera reunió 
Es decidirà a la reunió anual. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
 
 Concepte Data Import 
Alba Resplandis Full dietes desembre   
 Informe activitats   
    
    
M. del Carme Casellas Full dietes desembre   
Laura Xargay Tiquet pàrquing novembre   
Nuria Fuentes Full dietes desembre    
Ester Aranda Full dietes desembre   
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 Concepte Data  Import 
Silvia Serra Full dietes desembre   
Maria Oliva Full dietes desembre   

Informe reunió Fòrum   
 
VP Coordinador/a:               VP Cocoordinador/a: 
 
Alba Resplandis Segovia                                M. del  Carme Caselles Miret 


