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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 
Núm. d’acta: 01/2014 Hora d’inici: 20.00 h Data: 22/01/2014 

 
Assistents 

 Alba Resplandis  Carme Casellas  Sílvia Serra  
 Ester Aranda  Laura Xargay  Núria Fuentes    
 Maria Oliva   David Sánchez  Irene Garcia   
 

Ordre del dia 
 

1. Twitter de la Secció. 
2. Reunió Col·legi de Psicòlegs 21/01/14. 
3. Reunió Anual + Conferència 18/01/14. 
4. Formació 2014. 
5. Proves esportives. 
6. DipSalut. 
7. DiFT 2014. 

 
 

1. Twitter de la Secció 
La Irene Garcia Fontalba, fisioterapeuta núm. 7085, va assistir a la reunió anual de la Secció del 
passat 18 de gener i ens va proposar fer un compte Twitter per a la Secció i ve a donar-nos una 
ajuda informativa de l’ús i possibilitats que proporciona aquesta xarxa social, atès que ella s’hi mou 
bastant. 
 
El nom del compte de Twitter serà CFC Girona. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Obrir nou compte de la Secció a Twitter. Tots 22/01/2014 

 
2. Reunió Col·legi de Psicòlegs 21/01/14 
La Laura Xargay es va reunir al Col·legi de Psicòlegs per seguir preparant el debat que 
tindrà lloc a les Jornades de Residències per a Gent Gran del 30 de maig.� 
Hi ha 2 opcions:� 

- Contractar un grup de teatre perquè representi una escena on es vegin un seguit de 
negligències i, a partir d'aquí, generar debat. Aquesta opció és cara i es parlarà amb 
Benestar a veure si hi ha ajuda.� 

- L'altre seria gravar gent gran de 3 residències que ens expliquin com els hi agradaria 
que els tractessin i, a partir d'aquí, generar debat. 

 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Properes reunions. Laura Xargay Propers 

mesos 
Fer publicitat de les Jornades a les xarxes socials. Carme Casellas Setmana 

vinent 
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3. Reunió Anual + Conferència 18/01/14 
 
El passat dissabte 18 de gener de 2014 ens vam reunir amb una vintena de col·legiats dels 
quals dues persones venien de Barcelona. 
Vam començar la reunió anual en primer lloc a les 9.45 h, deixant un marge considerable 
per a l’arribada dels assistents, fent el balanç del 2013. Cap a les 11.15 h vam oferir un 
esmorzar fins a les 11.45 h quan va començar la conferència sobre neurodinàmica, de 
Carles Rodríguez Munné, acabant la matinal a les 14.00 h. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Escriure breu per al Noticiari. Alba Propers dies 

 
4. Formació 2014 
- Curs introductori a les tècniques de neurodinàmica.  21, 22 i 23 de febrer per Enric Lluch. 

- Complex articular de l'espatlla. L'avaluació i l'exercici terapèutic en Fisioteràpia. 30 i 31 de 
maig i 1 de juny, per Xavier Vericat. 

Proposarem un seminari tècnic per al mes de maig/abril sobre Introducció del Mètode 
Gasquet, Reprogramació abdominal o bé Fisiosexologia, que ho portarien des de la 
Comissió d’ObUGi. 
De cares al segon semestre intentarem consolidar les propostes dels cursos d’en Leandro 
Guttman i la Roberta Ghedina. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Correu a formació fent demanda de les propostes. Núria Propers dies 
Supervisió Curs Neurodinàmica. Núria i Ester 21, 22 i 23 

febrer 
 

5. Proves esportives 
- Jornada d’Esport Femení el proper 9 de març de 2014; busquem col·laboracions per 

participar-hi com a Secció a xerrades o tallers. 
- Estem buscant diferents proves esportives per col·laborar-hi. 

Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Preparació i recerca Tots  
    
   

 
6. DipSalut 
S’hauria de convocar la formació de formadors per als cursos del DipSalut. 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Enviar correu a formació. Alba Propers dies 
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7. DiFT 2014 
Enguany, al fer-se la celebració del DiFT a Girona, estem pendent de les valoracions de les 
ubicacions per part del Col·legi, així com d’acabar de definir la data. 
 
A la reunió anual de la Secció, vam fer un sondeig entre els assistents coincidint la majoria 
en fer la celebració fora de dates de Fires de Girona com també nosaltres com a membres 
de la Secció, atès que Girona es troba en saturació d’actes i activitats diverses, cosa que 
pot restar importància al DiFT. 
 
Proposem el 27 de setembre o el 4 d’octubre com a dates idònies per les hores de sol i bon 
temps. 
 
Tasques a realitzar 
Descripció de la tasca Responsable Data 

realització 
Enviar correu a Col·legi per a les instàncies. Alba Propers dies 

 
Precs i preguntes 
 

 
Lectura i aprovació de l’acta 
Es llegeix i s’aprova l’acta a les 23.30 h. 

 
Data propera reunió 
Dimecres 19 de febrer a les 20.00 h. 

 
ANNEX  
Liquidacions despeses i representació 
Nom membre Secció Concepte Data Import 
Alba Resplandis despeses   
Carme Casellas despeses   
Sílvia Serra despeses   
Maria Oliva despeses    
Laura Xargay despeses   
Núria Fuentes despeses   
Ester Aranda despeses   

 
 

VP Coordinador/a: Alba Resplandis                             VP Cocoordinador/a: Carme Casellas 


